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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 udfordret 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. 

Klumme ved Keld B. Hansen 

Det pres, vi lever under 

værdi, der er givet på forhånd. Du er elsket 
af Gud og du burde være det af mennesker 
og af dig selv. At tro er at acceptere, at man 
er accepteret, og i kirken kan du forhåbent-
lig finde det frirum og den accept, du går og 
leder efter. 
 
Samtidig handler det også om, at vi alle 
sammen har brug for et samfund, hvor kon-
kurrence og præstation fylder mindre, mens 
ordentlighed og nærvær og kærlighed og 
tilgivelse fylder mere. 
 
Jeg tænker i hvert fald, at noget må der ske. 
Der skal være mere plads til det medmenne-
skelige, så færre brænder ud og brænder 
sammen. 

Vi lever i et konkurrencesamfund, og det 
sætter sig spor i os. Mange har igennem 
årene oplevet, at kravene til effektivitet 
øges. Det har betydet, at vi generelt er ble-
vet mere effektive, så vi langt hen ad vejen 
lever op til de krav, der stilles. 
 
Men det øgede pres, vi lever under, har des-
værre også givet sig udslag i mistrivsel, 
stress og udbrændthed. 
 
Desværre går heller ikke de unge generatio-
ner fri. En undersøgelse fra sidste år viser, 
at udviklingen går den gale vej, når det gæl-
der den mentale trivsel. Især blandt de unge 
kvinder (16-24 år), hvor 36 procent ofte 
eller meget ofte føler sig nervøse eller stres-
sede, mens tallet i 2010 var 19 procent. 
 
Af ungdomsstudier fremgår det, at de unge 
generationer generelt er meget dygtige, 
energiske og kompetente. Man vil gerne 
gøre det godt, og man vil også gerne gøre 
en forskel i forhold til andre mennesker. Men 
samtidig med at man er meget dygtig og 
kompetent, er man også meget skrøbelig og 
sårbar, for hvad nu hvis man ikke kan leve 
op til de andres forventninger samt ens eg-
ne forventninger om at  få et lykkeligt liv. 
 
Det kan fx være svært, hvis man lige er 
flyttet hjemmefra og er blevet studerende 
og er kommet til at bo på et værelse i byen. 
Så kan man sidde der og tænke på, at man 
gerne vil have en uddannelse, have et job, 
gøre karriere, stifte familie og få sig en bil 
og et godt sted at bo. Men samtidig kan 
man sidde der og være i tvivl om, om man 
er havnet på det rigtige studium, og om 
man kan bestå  den næste eksamen. Da kan 
man godt føle, at der er rigtig langt igen, 
inden man kan få indfriet sine drømme og 
forventninger til livet. 
 
Derfor oplever studenterpræsten i Odense 
samt andre præster i Odense ved semester-
start at blive kimet ned af studerende, der 
føler skyld og skam pga. det pres, de lever 
under. 
 
Men hvad kan en præst så sige til den, der 
kommer og er skamfuld og ikke føler, at 
man er god nok? Et godt svar må være, at 
du ikke behøver at skamme dig - du har en  

Efteråret er svampetid. Her er kantareller!  

Vi ønsker vore læsere et godt efterår. 
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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 

Frokostklubben 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 1. oktober kl. 11 - 13 

Foredraget er ved Poul Broe, Østrup, der i 

mange år har beskæftiget sig med lokalhi-

storie og har mange spændende historier på 

lager. 

 

Tirsdag den 5. november kl. 11 - 13 

Søren Christensen, Bogø, vil fortælle om 

Grønland. Søren Christensen har blandt an-

det  rejst i det meget afsides Nordøstgrøn-

land. 

1.  
OKT 

5.  
NOV 

8.  
OKT 

Livssamtaler den 8. og 21. oktober.  

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 

20.  
NOV 

22.  
OKT 

Menighedsrådsmøder for Østrup-

Skeby menighedsråd 22. oktober og 

20. november kl. 19.00  

Alle menighedsrådsmøder er offentlige, og 

derfor er du velkommen til at kigge med, 

selv om du ikke er i menighedsrådet. 

Sted: Østrup præstegård. 

4.  
NOV 

Allehelgen  

Søndag den 4. november kl. 19.30: Alle 

helgens gudstjeneste i Gerskov kirke.  

De døde mindes: Ved gudstjenesten i 

Gerskov kirke mindes vi dem, der i det for-

løbne år døde fra Skeby sogn og Østrup 

sogn. Dette gøres ved, at navnene på de 

afdøde læses højt efterfulgt af en stilhed. 

Børne- og ungdomskoret, Gelænderlærker-

ne, synger med. 6.  
OKT 

Høstgudstjeneste i Skeby kirke søndag 

den 6. oktober kl. 10.30 

Vi takker for høsten og for livet og for alt 

det, som vi lever af og glæder os over. Kir-

ken er pyntet med høstens afgrøder, så kom 

og vær med til at fejre og sige tak. 

Kirkens børne- og ungdomskor, Gelænder-

lærkerne, synger med. 

21.  
OKT 
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Kirkebladets redaktion har bedt Lars 
om at skrive denne artikel om salmer-
nes bog - en samling af 150 salmer 
(eller digte), der findes i Det gamle 
Testamente.  
 
”Gud ved” er titlen på en af den amerikan-
ske forfatter Joseph Hellers romaner. Det er 
noget af en skælmsk bog om Israels største 
konge – David – der ligger på sit dødsleje og 
ser tilbage på sit livs op- og nedture.  Men 
ikke nok med det. David evner også at skue 
ud i fremtiden, og en af de mange ting han 
harcelerer over, er den elendige oversættel-
se hans salmer har fået på engelsk.  Om 
Davids frustration har noget på sig skal væ-
re usagt, men trods sine synske evner kend-
te han åbenbart ikke til Luthers syn på og 
oversættelse af salmerne, ligesom han heller 
ikke var opmærksom på den betydning, 
Luther fik for f.eks. dansk salmedigtning.  
 
Før vi ser lidt nærmere på det, kunne det 
måske være på sin plads at kaste et kort blik 
på ’Davids salmebog’ i sin helhed. 
 
Lovsangenes Bog 
Salmernes bog i Det gamle Testamente blev 
tidligt tilskrevet David, hvis navn da også 
optræder i 75 af salmerne. Det er imidlertid 
mere end tvivlsomt, om han var ophavs-
mand til dem, men når denne tanke kunne 
melde sig, skyldtes det måske, at man i 1. 
Samuelsbog kunne læse om, hvorledes hyr-
den David blev tilknyttet kong Sauls hof, 
hvor han skulle spille for kongen, når denne 
blev ramt af tungsind. For fra musikaliteten 
var der jo kun kort vej til den slutning, at 
David så også måtte besidde store poetiske 
evner. 
 
’Salmebogen’ består af 150 salmer, der på 
originalsproget hedder Sefer Tehillim: Lov-
sangenes Bog. Hermed er allerede angivet, 
hvad (en del af) salmerne handler om. Må-
ske med Mosebøgerne som forbillede er 
skriftet inddelt i fem mindre bøger. Denne 
inddeling er markeret af lovprisninger, som 
afslutter hver bog bortset fra den femte, 
hvor de sidste fem salmer er en stor lovpris-
ning af Gud. Disse salmer indledes og afslut-
tes da også med halleluja, der er det hebræ-
iske ord for: Lovpris Herren. 
 
Salmerne – mere end lovsang 
Som nævnt betyder ’salmebogens’ hebræi-

ske titel: Lovsangenes bog, og det er ikke 
tilfældigt. Mange af salmerne er nemlig lov-
prisninger af Gud. Det gælder f.eks. Sl. 103, 
som Grundtvig gendigtede i salmen: 
”Lovsynger Herren, min mund og mit indre” 
eller Sl. 92, som – igen hos Grundtvig – blev 
til: ”Giv mig, Gud, en salmetunge.”  
 
Men salmerne rummer andet og mere end 
lovprisninger. Og det er nok ikke helt for-
kert, hvis man hævder, at man i salmerne 
kommer igennem hele det menneskelige 
følelsesregister. Ca. en tredjedel af dem er 
klagesange, der låner ord til ’Davids’ følelse 
af usikkerhed, sorg, tvivl, vemod, utrøstelig-

Omkring Salmernes bog 

Artikel af Lars Larsen, Østrup 

Her ser du kong David som musiker. Fuglen 
ved hans øre skal minde om Helligåndens 
due, der inspirerer ham til hans digtning.  
Fra en engelsk salmebog fra 1146. 
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hed, vrede, selvretfærdighed, ensomhed, 
forladthed – en forladthed også i forhold til 
Gud, som den kommer til udtryk i Sl. 22, 
hvor vi finder de ord, der blev Jesu sidste 
ord på korset: ”Min Gud, min Gud! Hvorfor 
har du forladt mig?” 
 
Modsat finder man salmer fulde af tro på 
Gud, og taknemmelighed og stolthed – selv 
over børn – samt en til tider ødselt strøm-
mende glæde over livet og skabelsen i al 
dens skønhed og over at blive hørt – også af 
Gud, så man kan hvile i tryghed. Man kan 
således sige, at ’Davids’ salmer samlet set 
og trods deres mange og ofte modsatrettede 
’enkeltdele’ kan betragtes som en helhed, 
nemlig som dén store historie, der bevæger 
sig fra modgang og klage til lovsang og ju-
bel. 
 
Luther og det klare spejl 
I 2017 kunne vi fejre 500-året for Reformati-
onen, og nok ikke helt tilfældigt udgav Bibel-
selskabet samme år bogen: ”Tak – Salmer-
nes Bog på nudansk”.  
  
Den ufatteligt flittige Luther nåede - foruden 
alt mulig andet - også at oversætte Bibelen 
til mundret tysk. Og var der et skrift, han 
satte særligt pris på, var det Salmernes Bog, 
som han ligefrem kunne kalde ”den lille Bi-
bel”. Et sted skriver han: ”Vil du se den helli-
ge kristne kirke malet med levende farver og 
former, sammenfattet i ét lille billede, så tag 
Salmernes Bog, så har du et fint, lyst og 
klart spejl, der viser dig, hvad kristenheden 
er, ja du vil også se dig selv deri og finde 
det ægte find-dig-selv, dertil Gud selv og 
alle skabninger.” 
 
I Luthers optik var ’salmebogen’ at betragte 
som kristendom på kortform, selv om den 
var blevet til længe før Jesus gjorde sin en-
tre i historien. Og lige så vigtigt: Salmernes 
Bog var et ”klart spejl” for ens eget liv. Sal-
merne rummer jo en poesi, der sætter ord 
på følelser - lige fra oplevelsen af tilværel-
sens skrækindjagende dyb til dens frydeful-
de højder. Disse følelser vil til enhver tid vil 
være aktuelle, og salmerne har derfor en 
evighedsværdi ligesom de viser mennesket, 
at det aldrig står alene. ’David’ har så at sige 
allerede været der – uanset hvordan man 
har det.  
 
Derfor var Luther også meget bevidst om, at 
hvis Bibelen skal være et ”hus for sjælen”, 
som han ønskede den skulle være, ja så skal 
oversættelsen fra den hebræiske og græske 
tekst ske i et sprog, som folk taler – som 
konen taler i køkkenet, mændene på marke-
det og drengene på gaden, som han siger et 

sted. Bibelen skal derfor ikke tale højstemt, 
men derimod dagligdags, og for at det kun-
ne ske, måtte han af og til opfinde nye ord 
og sprogbilleder som f.eks. ’bide tænderne 
sammen’, ’famle i mørke’ eller ’bygge på 
sand’. 
 
Luthers sprogsyn kom også til udtryk i hans 
salmedigtning, som vi bl.a. kender den i 
salmen: ”Vor Gud han er så fast en borg”, 
der er en gendigtning af Sl. 46, og der er 
ingen tvivl om, at især hans gendigtninger 
fik stor betydning herhjemme, hvor alene 
Grundtvig gendigtede 50 af ’Davids salmer’. 
 
”Tak” – et moderne spejl 
I 2017 udkom som nævnt bogen ”Tak – 
Salmernes Bog på nudansk”. Og allerede 
undertitlen viser, at man også her lægger 
sig i Luthers fodspor. Bogen er blevet til ved 
at to specialister i hebræisk sprog og tanke-
verden har slået sig sammen med digteren 
Ulla Jessen, og sammen har de formået at 
formidle salmerne til den nutidige læser, der 
ikke på forhånd er fortrolig med det traditio-
nelle bibelske sprogunivers. Her bygger den 
nye oversættelse og ikke mindst poesien 
bro mellem dengang og nu. Man har ryddet 
ud i et – for mange – udtørret religiøst 
sprog så Salmernes Bog kan yde sproghjælp 
både for mennesker, der befinder sig i dyb 
krise og for mennesker, der er ude af sig 
selv af lykke. 
 
Et eksempel kunne være Sl. 51, hvor den 
autoriserede oversættelse taler om en 
”sønderbrudt ånd”, hvilket i ”Tak” bliver til 
et ”flosset sind”. Her løfter poesien menin-
gen ind i læserens sind, fordi den spejler en 
velkendt erfaring af at være slidt og brugt af 
livet og så alligevel tør håbe på at blive 
mødt, favnet og elsket. Selv et så centralt 
ord som ”velsignelse” har været igennem et 
syrebad og er nu blevet til ”livskraft”, og 
Guds troløse er blevet til ”Gudsglemmerne”. 
Mange andre eksempler på en poetisk 
sprogfornyelse kunne nævnes. Det tillader 
pladsen ikke, men samlet set kan man sige, 
at alle de lyriske udsagn er klare, konse-
kvente og til at forstå. Og derfor er de over-
bevisende. 
 
Så tak for ”Tak”, hvor hver salme fremtræ-
der som et selvstændigt digt, der oven i 
købet er forsynet med en overskrift som 
f.eks ”Lys” eller ”Gør mig levende igen”. 
Overskrifter, der er med til at gøre Salmer-
nes Bog til en let tilgængelig brugsbog, der 
- uanset hvilken følelse, man måtte være 
overmandet af - låner én ord, man enten 
ikke selv formår at give udtryk for eller ord, 
som man kan spejle sig i. 
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Tilflytterinterview ved Keld B. Hansen 

Ny familie til Østrup 

I denne sommer flyttede Sidsel Bor-
dinggaard med sine to børn, Freja på 6 
år og Thejs på 2 år til Strøbyvej i 
Østrup. Sidsel forklarer, at flytningen 
har været det helt rigtige for hende og 
hendes børn.  
 
Sidsel har boet i Odense og Lumby, og hun 
har i 12 år været dekoratør hos H&M. Men 
hun forklarer, at hun efterhånden trængte 
til nye udfordringer, og derfor vovede hun 
springet: Hun og hendes to børn flyttede til 
Østrup, og samtidig startede hun en privat 
pasningsordning (dvs. en privat dagpleje). 
 
Det var Nina Krebs, der bor i Østrup, der 
havde anbefalet Sidsel at se på et hus, der 
var til salg, og som har adressen Strøbyvej 
71 i Østrup. Huset ligger lidt tilbagetrukket 
og over for dammen midt i Østrup. Sidsel 
tog ud for at se på huset. Hun syntes godt 
om det, for det havde en god beliggenhed 
og en dejlig have. Derfor slog hun til og 
købte huset. 

Efter overtagelsen i forsommeren har man-
ge gode venner hjulpet med at bygge huset 
om. Der er virkelig blevet knoklet, men re-
sultatet er også blevet fantastisk. Huset 
fremstår i dag lyst og moderne, og det op-
fylder betingelserne for en privat pasnings-
ordning. Bag huset findes haven, hvor bør-
nene kan tumle omkring og lege. 
 
Modtagelsen 
Vi har som familie fået en hel fantastisk 
modtagelse her, fortæller Sidsel. I Odense, 
hvor vi boede en gang, kendte vi ikke nabo-
erne, men det gør vi allerede her på vores 
nye sted. Naboerne kommer løbende fra 
alle sider. De kommer både med hjælp og 
med gode råd; det er helt enestående. 
 
Det er dejligt at mærke den lokale interesse 
for os, forklarer Sidsel. Man skal vænne sig 
til, at vi bor tæt på hinanden. Men vi over-
render ikke hinanden, og det gør, at det er 
bedre at bo her, end vi havde forestillet os 
på forhånd. 

Sidsel og hendes to børn, Thejs og Freja 
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Bakker op om det lokale 
Som familie prøver vi at bakke op om det 
lokale. Vi går til gymnastik på Skovløkkesko-
len, og vi deltager i den månedlige fælles-
spisning i Østrup forsamlingshus. Og vi glæ-
der os til den nye legeplads på sportsplad-
sen i Østrup. Når den kommer, vil man også 
kunne finde os der. 
 
Pasningsordningen ” Påfuglen” 
Her hos os ser vi sommetider en påfugl gå 
omkring ude på vejen, forklarer Sidsel. Vi fik 
os noget af en overraskelse den første gang 
- nu synes vi både det er spændende og 
eksotisk, at vi kan høre og sommetider se 
en påfugl.  
 
Da jeg skulle give navn til min pasningsord-
ning var det derfor nærliggende, at give 
den navnet ”Påfuglen” 
 
For øjeblikket har jeg tre dagplejebørn, og 
til oktober får jeg yderligere to. Derefter har 
jeg børn på venteliste, så jeg må sige, at 
min pasningsordning er kommet godt fra 
start. 
 
Jeg er meget glad for mit arbejde, fortæller 
Sidsel. Jeg er selv et udemenneske, og når 
børnene er her, tilbringer vi meget af tiden 
udenfor. 
 
Vi er meget glade for parken ved Østrup-
lund, og der møder vi altid et meget venligt 
personale. Vi går ofte over i parken ved 
Østruplund, hvor vi ser på deres dyr, som er 
høns, får, kaniner og fugle. Det er virkelig 
noget, børnene går op i. 
 
Jeg kan låne en Christianiacykel med plads 
til seks børn, og vi cykler gerne til Klinte-
bjerg havn, hvor vi fisker efter krabber og 
andet godt.  
 
Sommetider cykler vi til Otterup, til legestu-
en på biblioteket. Jeg oplever, at børnene er 
meget interesserede i mange ting - det er 
en fornøjelse at arbejde med. 
 
Hver eneste dag er børnene ude i min have. 
Der graver de blandt andet i jorden. Det er 
dejligt at se, at børnene jubler hver gang de 
får stillet en opgave. De tager lang tid om at 
løse de opgaver, de får stillet, men vi når 
altid frem til målet.  
 
Efter en udflugt eller en tur i haven er bør-
nene trætte. Derfor sover de godt, når de 
sover til middag, fortæller Sidsel.  
 
Jeg spørger, hvordan Sidsel har det med at 

have børn omkring sig hele tiden. Det er 
nemlig sådan, at når børnene fra pasnings-
ordningen skal hjem, kommer hendes egne 
børn hjem fra skole og privat pasningsord-
ning. Til det svarer Sidsel, at det har hun 
det rigtig godt med. Hun trives rigtig godt 
med at have børn omkring sig hele tiden. 
 
Det værste og det bedste 
Til mit spørgsmål om hvad Sidsel synes har 
været det værste ved at flytte fra Lumby og 
hertil svarer hun, at hun savner naboerne i 
Lumby. 
 
Til gengæld har hun og hendes børn fået 
nye naboer, og dem er de allerede rigtig 
glade for. Et andet stort plus er, at Freja 
kan tage bussen til og fra skole. Den holder 
nemlig altid lige uden for deres dør. 
 
Foreløbig går det Sidsel og hendes børn, 
Freja og Thejs, godt i deres ”nye” hus på 
Strøbyvej i Østrup. Derfor har de ikke planer 
om at flytte de næste mange år. 
 
Jeg siger tusind tak til Sidsel, fordi hun stil-
lede op til interviewet. Vi klarede inter-
viewet i en middagspause, mens hendes tre 
dagplejebørn sov til middag. 

Efteråret er svampetid.  

Her ser du spiselige rørhatte. 
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Artikel ved Sheryl Nielsen, Klintebjergvej 

Vores små biblioteker 
I våbenhusene i Østrup, Skeby og Ger-
skov kirke findes små biblioteker, hvor 
du kan låne eller bytte dig til en bog. 
Sheryl bestyrer de 3 biblioteker, og 
derfor bad kirkebladet hende om at 
fortælle om sit arbejde. 
 
For 2 år siden havde vores præst en rigtig 
god ide om at oprette nogle små ’biblioteker’ 
i vores kirker. Dem havde han set andre 
steder i verden, og jeg kender dem fra USA.  
 
Da præsten spurgte mig, om jeg ville være 
ansvarlig for at få gang i bibliotekerne, kun-
ne jeg ikke sige nej. Jeg elsker bøger og at 
læse, så det var en opgave, jeg syntes, kun-
ne være sjov. 
 
Keld skaffede bogreolerne, og så gik jeg i 
gang med at skaffe bøger. Jeg besøgte de 
lokale genbrugsbutikker og gik på jagt efter 
bøger, som jeg syntes, ville passe godt ind i 
vores små biblioteker. Vi fik nogle bøger 
doneret af andre medlemmer af menighe-
den, men jeg var også nød til at besøge 
nogle genbrugsbutikker i Odense for at finde 

bøger nok. Er du klar over hvor mange bø-
ger, der kan være i 3 reoler?! Vi havde brug 
for mange. Jeg valgte et bredt sortiment – 
krimier, romaner, selvbiografier, historiebø-
ger og børnebøger. 
 
Langt om længe blev reolerne fyldt, og vo-
res små biblioteker var i gang. Meningen er, 
at man må låne en bog i en måned eller 
bytte en bog (aflevere en af sine egne bøger 
og tage en anden). 
 
Nu har vi været i gang i næsten 2 år, og jeg 
kan se, de bliver brugt. Jeg får også en for-
nemmelse af hvilke bøger, der bliver læst 
mest.  

For ikke så længe siden ”opdaterede” jeg all 
reolerne. Det vil jeg fortsætte med at gøre.  

Hvis I har nogle bøger, som I gerne vil do-
nere til vores biblioteker, er I meget velkom-
ne til at sætte dem i reolerne selv eller afle-
vere dem til mig. Det vil glæde mange! 

Sheryl Nielsen 
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Efter et lokalt borgermøde i oktober 2016, 

blev der dannet en ny gruppe, kaldet Trafik-

gruppen. Det var én blandt mange nye så-

kaldte "Kaffegrupper". 

 

I øjeblikket er vi fire i gruppen, som jævnligt 

mødes. Derudover har vi et par årlige møder 

med kommunens ingeniører, som er meget 

åbne for nye forslag, og som er samarbejds-

villige og gerne fortæller os, når der er nyt, 

som har indflydelse på vores område. 

 

Vi har mange ideer og projekter, nogle er 

færdige, andre er i gang, og nogle ligger ud 

i  fremtiden.  

 

Vi er meget taknemmelige for de henvendel-

ser, vi får fra borgerne her i området. Det 

kan være trafikale problemer, vi ikke kender 

til, og ofte er der også forslag til løsninger 

- Og vi vil gerne have mange flere.   

 

Her er et lille udsnit af, hvad vi laver.   

Nyt fra Trafikgruppen 
Fartkampagne og fart: 

Der har været lavet trafikmålinger på bl.a. 

Skovgyden, Klintebjergvej og Gerskovvej, 

som viser en generel tendens til, at der bli-

ver kørt for stærkt. Derfor besluttede vi alle-

rede fra starten, at vi ville arbejde på at 

være med i Rådet for SikkerTrafiks fartkam-

pagner. Vi sætter om muligt selv skiltene op, 

der hvor vi syntes, at de er bedst placeret. I 

år har det været på de lange lige stræknin-

ger på Gerskovvej, Klintebjergvej, Skebyvej 

og Skovgyden. Det er alle steder, hvor man 

må køre 80 km/t eller efter forholdene. Det 

har været en stor succes, og hele kommu-

nen deltager fast i kampagnerne hvert år.  

 

Der er også i perioder en fartmålerstander i 

vores område. I skrivende stund står den på 

Skovgyden.  

 

Y-Krydset i Østrup Klintebjergvej/Strøbyvej: 

Der er fremrykket hajtænder i krydset så der 

er bedre oversigtsforhold, nye kantstriber, 

cykelmarkering og skilte med 40 km/t. Der 

”Sænk farten” skilte er sat op på lange lige strækninger 

Artikel ved Malene Pørksen, Maria Dahl-Hedegaard, Lars Larsen og Yvonne Durup  
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er desuden fældet træer på Klintebjergvej 

ved Togholdt, så der nu er bedre udsyn. 
 

Varslingslinjer:  

Der er kommet mange nye midterstriber på 

bl.a. Skebyvej, Strøbyvej, Skovgyden og 

Kvindevadet, som skal hjælpe med til at 

reducere farten, så man bedre kan holde sin 

vognbane i skarpe sving.  
 

Rumleriller: 

For at reducere farten er der etableret rum-

leriller på Gerskovvej. Der vil blive lavet et 

projekt fra kommunens side omkring rumle-

rillernes mulige fartreducerende effekt. 
 

Daugstrupkrydset: 

Det er svært, at passere Daugstrup krydset 

især om morgenen og om eftermiddagen. 

Der opleves lange køer. Der er blevet foreta-

get trafikmålinger, som viser, at der dagligt 

passerer omkring 16.000 biler og i perioder-

ne med mest trafik er der ca. 2 sek. mellem 

hver bil. Det er besluttet at krydset skal byg-

ges om til et lyskryds, og at det også skal 

dimensioneres til de store landbrugsmaski-

ner. Det har 1. prioritet, og man afventer 

Midterstriber på Skovgyden 

Midterstriber på Gerskovvej 
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godkendelse fra økonomiudvalget. 
 

Adfærd og holdningspåvirkning: 

Nordfyns kommunes nye Trafiksikkerheds-

plan for 2019-2022 skal ændre trafikanters 

adfærd. Undersøgelser viser nemlig, at trafi-

kanters adfærd spiller en rolle i 90 % af alle 

de trafikuheld, der sker. Så, Husk at være 

synlig med lygter og reflekser nu, at vi går 

den mørkere tid i møde. Kommunen er en af 

de første i landet, som for alvor satser på 

dette område. Man vil også gerne fortsætte 

og videreudvikle det gode samarbejde med 

kommunens lokalråd. Vi forventer, at der 

kommer nogle kampagner eller tiltag i efter-

året/vinter. Det bliver spændende at se, 

hvad der sker på området i fremtiden.  
 

Husk at bruge Appen: Borger Tip. Man kan 

igennem denne APP. informere om påkørte 

dyr, manglende fyld i rabatterne, bjørneklo 

og meget mere.  
 

Man kan skrive eller komme i kontakt med 

trafikgruppen via lokalområdets facebook-

side: Østrup, Klintebjerg, Skovløkken… eller 

gennem lokalrådet.             

Striber ved Gerskovvej og Gerskov Bygade 

Byskilt ved Klintebjerg 



Døbte: 
Willads Bue Scheffmann 
Karla Overgaard Ulrichsen 
 

Viede: 
Majbritt og Morten Back-
mann Jørgensen  
 

Døde: 
Mogens Stripp  
Anne-Marie Yndgaard 
Ebbe Kærbo Larsen 

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 6.oktober kl. 10.30 
Skeby kirke 
Høstgudstjeneste 
Gelænderlærkerne deltager 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag 13. oktober 
Gerskov kirke 
17. søndag efter trinitatis 
Præst: Stig Saxbjørn 
 
Søndag 20. oktober kl. 10.30 
Østrup kirke 
18. søndag efter trinitatis 
Præst: Keld B. Hansen 
 
 

Søndag 27. oktober kl. 10.30 
Skeby kirke 
19. søndag efter trinitatis 
Præst: Keld B. Hansen 
 
 

Søndag 3. november kl. 10.30 
Østrup kirke  
Gudstjeneste med dåb 
De døde mindes v. aftengudstjenesten 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag 3. november kl. 19.30 
Gerskov kirke 
Alle helgen søndag 
De døde mindes; deres navne læses 
Koret Gelænderlærkerne deltager 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag 10. november 10.30 
Østrup kirke 
21. søndag efter trinitatis 
Præst: Keld B. Hansen 

Søndag 17. november kl. 10.30 
Skeby kirke 
22. søndag efter trinitatis 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag 24. november kl. 10.30 
Gerskov kirke 
Sidste søndag i kirkeåret 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag 1. december kl. 10.30 
Østrup kirke 
1. søndag i advent 
Koret Gelænderlærkerne deltager 
Præst: Keld B. Hansen 


