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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 3. december kl. 11 - 13 
Lone Grand giver med foredraget ”Et kærlig-
hedsdrama på Langeland” en anden ind-
gang til slægtsforskning.  
 

Tirsdag den 7. januar kl. 11- 13  
Leif (Romsø) Hansen fortæller om livet på 
Romsø. Leif har boet på Romsø i mange år. 
 

Tirsdag den 4. februar kl. 11 - 13 
Niels Peter Frederiksen fortæller om Thomas 
Snerum, superspionen, der afslørede den 
tyske Fanøradar under 2. verdenskrig. 

3.  
DEC 

7.  
JAN 

På dette billede fra Klintebjerg ser du 
fundamentet til 10 fiskerhuse samt en 
promenade med trappetrin ned til van-
det. Byggeriet bliver forhåbentlig fær-
dig inden jul. 
 
Tre af de ti fiskerhuse vil blive reserveret til 
foreninger. De syv resterende huse vil kunne 
lejes for et år ad gangen. På Foreningen 
Udvikling Klintebjergs facebookside står der, 
at udlejning forhåbentlig bliver muligt fra 
februar eller marts 2020. 
 
1 million kr. til fælleshus 
Sidst i november kom så nyheden om, at 
Realdania donerer 1 mio kr. til et fælleshus, 

der skal opføres ved siden af fiskerhusene.  
 
Foreningen Udvikling Klintebjerg skriver føl-
gende om planerne for fælleshuset: I fælles-
huset ”skal vi have fællesspisning, møde nye 
venner og bygge stærke fællesskaber. Huset 
skal være mødested for alle typer grupper 
med både aktiviteter på land og på vand: Fx 
lokalrådets møder, base for børnehavens 
dag i strandkanten, det sociale samlingssted 
for bådelauget og vinterbadere.” 
 
Den anslåede samlede pris for fælleshuset 
er 3,6 millioner kroner. Foreløbig har man 1 
mio. kr. Når det fulde beløb er indsamlet, 
kan byggeriet af fælleshuset begynde. 

Vi ønsker kirkebladets 
læsere en glædelig jul! 

 
Med dette nummer af kirkebladet ønsker vi 
jer alle en glædelig jul. 
 

Kirkebladet indeholder denne gang en artikel 
om Jesu fødested i Bethlehem, hvorover 
verdens ældste kirke, Fødselskirken, er op-
ført. 
 

Desuden finder I en artikel om den nye fæl-
lesspisning i Østrup forsamlingshus samt en 
artikel om Jørgen og Gifty, der bor i Ger-
skov.  
 

På side tre og på bagsiden finder I masser 
af gode og forhåbentlig uimodståelige tilbud 
om koncerter, møder og gudstjenester. 
 

Glædelig juletid og glædelig fejring af bar-
net, der julenat blev født i en stald i Betle-
hem. 

4.  
FEB 
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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. 

Livssamtaler den 13. og 27. januar.  
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 

NYTÅRSTRÆF torsdag den 9. januar 

2020, kl 11 - ca. 14.30 

For alle jer, der gerne vil ønske hinanden 

godt nytår og få nogle hyggelige timer i 

Østrup præstegårds konfirmandstue… 

 

Kom og vær` sammen med  Kirsten Rexbye 

og Ib Skovgaard og hør` deres spændende 

fortælling: " Bedstemors forunderlige cykel-

rejse" ( Fra Hasmark til Sydspanien).  

 

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 6. januar 2020 på telefon: 64821665 

eller 64821390. Mvh. Esther 

18.  
JAN 

Nytårskoncerten i Østrup kirke  

18 januar 2020, kl. 16.00 
 

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. 

9.  
JAN 

27.  
JAN 

13.  
JAN 

Syrisk aften i Østrup præstegård  
onsdag den 22. januar kl. 18.00 

Nina Phatol, der kommer fra Syrien og bor i 
Otterup, har tilbudt at holde en syrisk aften 
med lækker syrisk mad, som hun selv laver. 
Der vil blive serveret forretter (salater), ho-
vedretter (ris med kød og ærter) samt des-
sert. Efter spisningen vil der blive vist en lille 
syrisk film, og Nina fortæller lidt om sit 
hjemland. 
 
Hele herligheden koster 50 kr. Tilmelding 
sker senest 19. januar til Keld B. Hansen,  
23 47 41 44 / kha@km.dk   

14.  
DEC 

JULEKONCERT 

Lørdag den 14. 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. 

16.  
DEC 

22.  
JAN 

Lucia i Østrup kirke mandag den 16. 

december kl. 17.00 

Alle er velkomne, når Skovløkkeskolens 0. 

klasse går i procession, og 4. klasse går 

Lucia. Vi skal også synge fællessange, og 

kirkens kor, Gelænderlærkerne, synger. 
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Som barn elskede jeg, når vi skulle pynte 

op til jul. Så fandt Mor den store kasse med 
julesagerne frem: halmkransen, der skulle 
pyntes med gran, så den blev en advents-
krans, kravlenisser, hjerter og kræmmerhu-
se og meget andet godt. Men det bedste af 
det hele var, når hun pakkede julestalden 
ud. Det var en fin lille træhytte med stråtag, 
og herinde lå Jesusbarnet trygt i sin krybbe 
omgivet af sin mor og far, af et æsel, en ko 
og et får samt af de tre vise mænd fra 
Østerland. Det var for mig en total idyl – 
fuld af tryghed og varme, som jeg aldrig 
kunne blive træt af at kigge på. 
 
I mange år var jeg overbevist om, at det var 
sådan, Jesu fødsel fandt sted. Og det var 
faktisk først langt senere, da jeg læste Sel-
ma Lagerlöfs smukke Kristuslegende: ’Den 
hellige nat’, og endnu senere læste om Fød-
selskirken, at jeg blev klar over, at Jesus 
nok snarere blev født i en grotte end i en 
hyggelig, lun og stråtækket stald – en grot-
te, der ganske vist dengang ofte blev brugt 
som stald. Om denne kirke og grotten skal 
det følgende handle. 
 
Fredsfyrsten 
For 3000 år siden boede der i Bethlehem en 
bonde ved navn Isaj. Han havde en søn, 
David, der som dreng og ung arbejdede som 
hyrde, inden han med tiden blev den største 
af alle Israels konger. Langt senere var der i 
landet en profet, Mika, der forudsagde, at 
der fra Bethlehem ville udgå en fyrste, der 
skulle være en ”Fredens herre”. Det er ikke 
utænkeligt, at Lukas havde Mikas ord in 
mente, da han århundreder senere skrev det 
juleevangelium, vi alle kender så godt. Josef 
var jo af Davids hus, og derfor måtte han 
sammen med sin gravide kæreste, Maria, 

drage til den lille flække lidt syd for Jerusa-
lem for at lade sig registrere, så han kunne 
betale den skat, de romerske besættere 
mente, han skyldte dem. Og her – under 
meget enkle forhold – skete det største og 
mest utænkelige af alt: her kom Frelseren 
(som det hebræiske navn Yeshua betyder) 
til verden, her blev Gud menneske. 
 
Fødselskirken  
For de første kristne var det naturligt at 
søge stedet, hvor underet havde fundet 
sted, og allerede i det 2. århundrede kunne 
kirkefaderen Justin Martyr, der kom fra det 
nuværende Nablus, berette om fødselsgrot-
ten, hvortil de kristne kom for at tilbede 
Frelseren. 
 
Et par århundreder senere var Konstantin 
blevet kejser i Romerriget, og i modsætning 
til sine forgængere var han kristen. Stærkt 
tilskyndet af sin mor, Helena, lagde han i 
327 grundstenen til det, der skulle blive til 
Fødselskirken, der blev bygget over den 
grotte, hvor Jesus var blevet født.  
 
Jeg har ikke selv besøgt kirken, men ret 
enslydende beretninger kan fortælle, at den 
ofte kan fremkalde et kulturchok hos den 
uforberedte, der forbinder en religiøs hellig-
dom med stilhed, skønhed og andagtsfølel-
ser. Står man nemlig på ’Krybbepladsen’ og 
ser på kirken, minder den snarere om et fort 
med en grå fæstningsmur end om en kirke. 
Går man så til indgangen – den kun 130 cm. 
høje Ydmyghedens Port – bøjer hovedet og 
går ind, træder man samtidig ind i 1700 års 
dramatisk historie. Det gør kirken til den 
ældste i verden, der stadig er i funktion, og 
den er da også optaget på Unescos ver-
densarvsliste. 
 

Artikel af Lars Larsen, Østrup Juleartikel af Lars Larsen, Østrup 

Jesu fødselskirke i Bethlehem 
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Konstantins kirke fik kun lov at stå i godt 
200 år indtil et sammenstød mellem jøder og 
samaritanere førte til, at store dele af den 
brændte. Kort tid senere lod den byzantin-
ske kejser, Justinian, en ny kirke opføre, og 

murene, som de står i dag, stammer fra 
hans tid. Derimod er loft og gulv udskiftet 
flere gange, og hele kirkens indre fik en om-
fattende fornyelse af korsfarerne i 1100-
tallet. De udvidede også kirken, der med 
tiden knopskød og fik tilbygget klostre: et 
græsk-ortodokst, et katolsk fransiskanterklo-
ster og et armensk ortodoks. Alt iberegnet 
fylder kirken således i dag 1.2 hektar. 
 
Fødselskirken er en 5-fløjet basilika med et 
hovedskib og to sideskibe med dobbelte søj-
legange.  Den blev allerede af korsfarerne 
rigt udsmykket med mosaikker, væg- og 
søjlemalerier, der især viser scener fra Jesu 
liv. Men også helgener er repræsenteret, 
bl.a. vor egen Skt. Knud, hvis knogler vi kan 
se i krypten under hans kirke i Odense. 
 
Fødselsgrotten 
Den græsk-ortodokse kirke har siden 1244 
haft ansvaret for højalteret, og her – i koret 
– fører en trappe ned til grotten, hvor Jesus 
blev født. Det nøjagtige sted for fødslen er 
markeret af en 14-armet sølvstjerne, og over 
denne er der en lille bue med mosaikker, der 
viser Maria og de tre vise mænd samt en 
indskrift med ordene: pax hominibus, der er 
de latinske ord for det, hyrderne hørte engle-
ne synge på marken, da Jesus blev født: 
”fred til mennesker”. 
 
Den problematiske fred 
Mika profeterede om en fredsfyrste, englene 

Indgangen til Fødselskirken er kun 130 cm høj 

Søjlerækker i Fødselskirken 
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sang om fred, og hele Jesu virksomhed var i 
fredens og kærlighedens tjeneste. Ikke de-
sto mindre må man nok lede længe efter et 
sted, der har ført mere ufred med sig end 
fødselskirken.  Den satiriske og humoristiske 
forfatter Ephraim Kishon skriver et sted om 
sit folk, at hvor der er to jøder til stede, er 
der mindst tre opfattelser. Lidt det samme 
kan man sige om de kristne, der har til huse 
i og omkring det, der skulle være en fredens 
kirke. Deres ’samliv’ har nemlig ofte været 
præget af ufred og manglende evne til den 
tilgivelse, Jesus ofte talte om. Hver cm. af 
kirken er nøje målt op, og munkene vogter 
nidkært over deres områder. I 1852, da 
hele området var underlagt det tyrkiske 
Osmannerrige blev der indgået en særlig 
status-quo-aftale, der nøje fordelte rettighe-
der og pligter – herunder rengøring. Den 
burde have hjulpet, men det har ikke altid 
været tilfældet, og så sent som i 2011 ud-
brød der slåskamp, hvor fejekoste og knyt-
næver fór gennem luften, da græske munke 
trådte ind på armeniernes områder.  
 
På den baggrund - og med kirkens historie, 
der er fyldt af beretninger om plyndringer, 
tyveri (senest af den store stjerne, hvilket 
var med til at udløse Krimkrigen) og jord-
skælv in mente - kan det måske derfor ikke 

undre, at det vakte opsigt, da der efter si-
gende fandt et julemirakel sted i Fødselskir-
ken for få år siden. Her opdagede en gruppe 
pilgrimme nemlig pludselig, at et billede af 
Jesus var begyndt at blinke og græde. Bille-
det er malet øverst på en søjle ved højalte-
ret lige ved nedgangen til fødselsgrotten og 
stammer måske fra det 12. århundrede. Det 
er i hvert fald meget gammelt, og det, der 
skete nu, var aldrig tidligere blevet set. Ryg-
tet om underet bredte sig hurtigt, og mange 
troende, der med egne øjne havde set Jesu 
øjne blev snart enige om, at Jesus græder 
over al den nød og ufred, der er i kirken, i 
verden i almindelighed og på Vestbredden 
(hvor Bethlehem ligger) i særdeleshed. 
 

***** 
Og det med øjnene får mig til at vende tilba-
ge til Selma Lagerlöf, der - som nævnt oven-
for - var med til at rive mig ud af min barnli-
ge naivitet. For i slutningen af historien, som 
farmoderen fortæller den 5-årige Selma, 
samler hun alle trådene med følgende ord: 
”Det er ikke lys og lamper, det kommer an 
på, og det er ikke sol og måne, der er det 
væsentlige, men det, som det kommer an 
på, er, at vi har øjne, der kan se Guds her-
lighed.” 

Stedet for Jesu fødsel er markeret med en 14-armet sølvstjerne 



Historien om en lokal succes ved Keld B. Hansen 
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De afholder fællesspisning på Nørrebro 
og på Vesterbro i København. De afhol-
der også fællesspisning på Sydfyn samt 
i Davinde og i Lunde og Egense på 
Nordfyn. Og siden juni i år har vi haft 
fællesspisning her hos os i Østrup for-
samlingshus.  
 
Derfor har jeg talt med idekvinden bag 
”vores” fællesspisning, Gry Malling 
Loehr, der bor på Klintebjergvej nær 
Klintebjerg.  
 
I min samtale med Gry fortæller hun, at hun 
og hendes familie for 4½ år siden flyttede 
fra Nørrebro i København til Klintebjerg.  
 
Dengang vi boede på Nørrebro, fortæller 
Gry, deltog vi sommetider i en lokal fælles-
spisning. Vi deltog som familie, fordi det var 
både nemt og bekvemt og billigt. Det betød 
for eksempel, at hver gang vi deltog, slap vi 
for selv at lave mad, og det var en lettelse.  
 
Siden dengang vi deltog i fællesspisningen 

på Nørrebro har jeg haft ideen om, at vi 
også her i Skovløkkeområdet kunne mødes 
til fællesspisning.  
 
Jeg ringede derfor til dem, der står bag fæl-
lesspisningen i Egense for at høre, hvordan 
de gør. Samtidig overvejede jeg, om vi kun-
ne leje et forsamlingshus og eventuelt bestil-
le mad udefra.  
 
Men i maj måned i år skete der det, at jeg 
kom til at tale med Sten Ørting fra Gerskov, 
der foreslog, at vi tog os en snak med Dor-
the Holm Poulsen fra Østrup forsamlingshus. 
Dorthe havde nemlig kort forinden lavet mad 
til alle deltagerne i Lokalrådets generalfor-
samling.  
 
Vi tog et møde med Dorthe, der straks var 
inde på, at hun en gang om måneden kunne 
lave mad til alle dem, der måtte melde sig til 
fællesspisningen. Hun havde for resten også 
veninden, Mona, der sikkert gerne ville  
hjælpe hende. I løbet af ingen tid kom alle 
aftalerne på plads, og siden juni i år har vi 

Gry (th.) tog initiativet til fællesspisningerne i Østrup forsamlingshus 
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haft fællesspisning den første onsdag i hver 
måned. Den indsats, Dorthe og Mona har 
leveret hver eneste måned, er jeg super 
imponeret over, fortæller Gry. 
 
Gry fortæller også, at hun står for tilmeldin-
gerne og tager imod betaling. Dorthe og 
Mona laver mad, mens Jens Ole fra forsam-
lingshuset dækker bord, pynter bordene 
med blomster og sælger øl og vand. Det 
sidste giver lidt indtægter til forsamlingshu-
set. 
 
Og fællesspisningen er bare MEGA hyggelig, 
siger Gry. Der kommer hver gang mellem 50 

og 80 mennesker. Deriblandt mange børne-
familier. Og, tilføjer Gry, til forskel fra fæl-
lesspisningen på Nørrebro, betyder det soci-
ale rigtig meget her hos os.  
 
Det tiltaler folk, at det er meget uforpligten-
de og enkelt: Man mødes klokken 17.45, 
snakker sammen, både børn og voksne; 
man hygger sig, spiser sammen og går hjem 
senest klokken 20. Hvis man gerne vil hjæl-
pe, er der også mulighed for det. Vi har 
heldigvis mange søde hjælpere, der hjælper 
til med opvasken, når alle andre er gået 
hjem.  
 

Dorthe Holm Poulsen køber 
ind og laver mad, når der er 

fællesspisning 

Maden er stillet 
frem på borde. 

Efter hovedretten 
serveres kaffe og et 

stykke kage 
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Det er besluttet, at fællesspisningen også 
fortsætter efter nytår. De kommende datoer 
for fællesspisningen er: 
 

4. december kl. 17.45 - 20.00 
8. januar kl. 17.45 - 20.00 
5. februar kl. 17.45 - 20.00 
4. marts kl. 17.45 - 20.00 
1. april kl. 17.45 - 20.00 
6. maj kl. 17.45 - 20.00 
3. juni kl. 17.45 - 20.00 
 

Tilmelding og betaling sker til Gry senest 
fredagen før. Det koster 50 kr. for voksne 
(fra januar er det 55 kr.), 25 kr. for børn (3 
- 12) og gratis for børn (0 - 2). Der kan be-
tales på mobile pay 28 97 31 58. 

I juni lovede Sten, Dorthe og jeg hinanden, 
at vi under alle omstændigheder ville arran-
gere fællesspisning i et halvt år. Hvis det 
skulle vise sig, at der ikke rigtig var interes-
se for ideen, kunne vi i det mindste sige til 
hinanden, at vi havde prøvet.  
 
Men det er fantastisk at se, siger Gry, at 
ideen om fællesspisning i den grad har fæn-
get, og jeg er virkelig glad for, at vi her i 
lokalområdet også formår at samles  om 
noget hyggeligt og ikke kun når skolen er 
lukningstruet.  

Der kommer mellem 
50 og 80 mennesker 

til fællesspisningen 

Kaj har deltaget i spisningen 
sammen med sin kone samt 
børn og børnebørn. Bagefter 
er han frivillig ved opvasken 

i køkkenet 
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Tilflytterinterview ved Keld B. Hansen 

Jørgen og Gifty bor i Gerskov 

I et hus i Gerskov, hvor Klingeskov bli-
ver til Gerskovvej, og hvor Gerskov 
Bygade går fra, bor Jørgen og Gifty 
med deres to børn, Silvia og Jennifer. 
Silvia går i dag i 2. G i Odense, og Jen-
nifer går i 4. klasse på Skovløkkesko-
len. 
 
En dag besøger jeg Jørgen og Gifty. Vi sid-
der i deres stue, mens de fortæller om deres 
liv og om, hvordan det gik til, at de kom til 
at bo i Gerskov. 
 
Jørgen 
Jørgen kommer oprindeligt fra Sønder Nærå 
og har to voksne døtre, Louise og Nadia. 
Han fortæller, at han er uddannet rørsmed, 
og i 20 år har han arbejdet på Odense  Stål-
skibsværft på Lindø. Efter at værftet lukke-
de, arbejdede han på ”Svendborg Hydrau-
lik”. Derefter kom han til Hårslev Maskinfa-
brik ved Bogense, hvor han er i dag.  
 
Det var en dag i 2011 at han sammen med 
en af sine døtre var på Nordfyn for at lede 
efter et hus. På deres tur kom de gennem 

Gerskov og så, at det lille hus på hjørnet var 
billigt til salg. Jørgen fortæller, at i løbet af 
få dage var huset deres.  
 
Gifty fra Ghana 
Gifty er flyttet til Gerskov fra Kliplev i Søn-
derjylland, hvor hun har boet i 11 år. Hun 
har lidt sønderjysk accent i sit sprog, men 
hun har også mere end en sønderjysk ac-
cent. Det skyldes, at hun oprindeligt kom-
mer fra Ghana i Vestafrika. 
 
Gifty fortæller, at hun er født og opvokset i 
og uden for Ghanas hovedstad, Accra. Mens 
hun var barn, arbejdede hendes far for en 
bank i Tyskland, og derfor boede hun en del 
af sin barndom hos en tante.  
 
Til Nigeria og derefter til Danmark 
Da hun var ung og ugift flyttede hun fra 
Ghana til Nigeria for at arbejde. Det var i 
begyndelsen af ´90erne. Først fik hun arbej-
de i en butik med børnetøj og andre børne-
artikler, og senere kom hun til at stå i en 
dametøjsforretning.  

Jennifer, Silvia, Gifty og Jørgen 
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Men i 1999 kom hun til sin mors store lettel-
se tilbage til Ghana. Hun var nemlig nervøs 
for, at hendes ugifte datter skulle blive gift i 
udlandet Nigeria.  
Det skulle imidlertid gå sådan, at hun få år 
efter tlibagekomsten til Ghana (2002) blev 
gift med en dansker og flyttede til Danmark. 
Via en brors ven i København blev hun præ-
senteret for danskeren, der kom hele vejen 
til Ghana for at møde Gifty. Gifty fortæller, 
at da de to mødtes, blev kærligheden mel-
lem dem tændt, og så var hun ikke længe 
om at beslutte sig for at flytte til Kliplev i 
Sønderjylland.  
 
Min mor var tilfreds med at jeg blev gift og 
flyttede til Danmark. Min far kendte gennem 
sine år i Tyskland til forholdene i Europa, så 
for ham var det også i orden, at jeg kom her 
til Danmark. 
 
Men ægteskabet mellem Gifty og hendes 
første mand holdt ikke, og efter 11 år i Dan-
mark blev Gifty skilt. På det tidspunkt var 
Gifty uddannet Social- og sundhedshjælper, 
og hun kunne forsørge sig selv og sine børn.  
 
I 2014 mødte Gifty og Jørgen hinanden, og i 
2016 flyttede hun ind hos ham i hans hus på 
hjørnet i Gerskov. 
 
På besøg i Ghana 
Jørgen og Gifty har i november kendt hinan-
den i fem år, og Jørgen har allerede været 
med Gifty en tur i Ghana, hvor Jørgen har 
hilst på og er blevet accepteret af Giftys 
forældre.  
Jørgen fortæller, at Ghana på mange måder 
er vidt forskelligt fra Danmark. Der er man-
ge ting de foretrækker ved Danmark, men 
en af de ting de godt kan lide ved Ghana er 
den store respekt, der står omkring de æl-
dre. I Danmark oplever mange ældre men-
nesker, der har forladt arbejdsmarkedet, at 
de mister status. Men i Ghana udviser både 
børn og voksne stor respekt over for de æl-
dre. 
 
Jørgen og Gifty fortæller også, at Ghana er 
et land, hvor Danmark har spillet en rolle 
som kolonimagt. Ved kysten kan man besø-
ge ”Cape Coast Castle”, der engang hed 

”Christiansborg” og som en kort årrække var 
på danske hænder. 
 
Går meget i kirke                           
Gifty fortæller, at hun siden barndommen i 
Ghana har været vant til at gå meget i kirke. 
Hun kom som barn og ung meget i meto-
distkirken, og hun har nydt den form for 
gudstjeneste og fællesskab, hun fandt der.  
Derfor er hun siden hun kom til Danmark 
kommet i forskellige frikirker. Efter at hun er 
kommet til Nordfyn kommer hun meget i 
Den apostolske Kirke i Odense. Her er der 
meget liv i gudstjenesten, forklarer hun, og i 
min fritid ser jeg meget til mange af dem, 
jeg kender fra kirken. 
 
At bo i Gerskov 
Til sidst spørger jeg Jørgen og Gifty, hvor-
dan de har det med at bo i Gerskov. De sva-
rer, at det passer dem rigtig godt at bo i 
Gerskov. Vi nyder begge roen i landsbyen, vi 
er glade for den lokale skole, og Gifty holder 
af sit arbejde i Otterup. Hun arbejder som 
social- og sundhedshjælper på plejehjemmet 
Bryggergården.  
 
Jeg siger tak til Jørgen og Gifty for et meget 
hyggeligt besøg! 

Gifty betyder ”gave” 

Gifty fortæller, at hendes forældre var i 
nærheden af de 30 år, da de fik hende. De 
var begyndt at frygte, at de ikke kunne få 
børn, så da Gifty kom til verden, så de hen-
de som en stor gave. Deraf hendes navn, 
Gifty, der betyder ”gave”. 

Sorggruppen på Nordfyn 
Et tilbud til mennesker, som har mistet en af 

deres kære og trænger til at snakke med 

andre, som befinder sig i den sammen situa-

tion. En sorggruppe er en tryg ramme, hvor 

alle har mulighed for at komme til orde, eller 

bare sidde og lytte – høre, hvad andre har 

at fortælle.  
 

Vi mødes i Teglgården, Teglgårdsvej 1  i 

Bogense hver 14. dag. Her er datoerne:  
 

Første gang: 3/12  - 17/12 – 7/1 – 21/1 – 

4/2 – 18/2 – 3/3 - 17/3  

Alle dage er det tirsdage fra kl. 16.15 til 18. 

Til efteråret tilbydes et lignende forløb, hvor 

første gang er d. 8/9 også i Teglgården. 

Sorggruppen ledes af Sygeplejerske Su-

sanne Lindstrøm, som til daglig arbejder 

med alvorligt syge og deres familier inde i 

Odense og sognepræst ved Bogense kirke 

Ole F. Hansen. 

Tilmelding til Ole F. Hansen – på tlf. 
29426940 eller lofh@km.dk 



Døbte: 
Anna Høiberg Giselsson 
Ella Marie Eckerdal  
Rasmussen 
Victor Skov Rasmussen 

Kalle Lykke Bundgaard 
 
Viede: 
Olle Pedersen og  
Elisabeth Kofoed Fisker 

Døde: 
Erna Panduro 
Margit Christiansen 
Vivi Kjær Larsen 
Carina Kastberg 

NAVNE 

Sognepræst og provst Keld B. Hansen, 23474144; sognepræst Stig Saxbjørn, 
24276655; Graver ved Østrup, Skeby og Gerskov kirker: Henning Madsen, 
41263411; Organist: Niels Erik Clausen, 30556750. 

Kirkebladet er 
trykt på FSC 

certificeret papir, 
der støtter bære-
dygtigt skovbrug 

verden over. 

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 den 1. december kl. 10.30 
Østrup kirke 
1. søndag i advent 
Koret Gelænderlærkerne deltager 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag den 8.december kl. 10.30 
Skeby kirke 
Præst: Stig Saxbjørn 
 
Søndag den 15. december kl. 10.30 
Gerskov kirke 
Præst: Stig Saxbjørn 
 
Søndag den 22. december kl. 10.30 
Østrup kirke 
Præst: Keld B. Hansen 

Juleaften den 24. december 
Gerskov kirke kl. 14.00 
Østrup kirke kl. 15.00 
Skeby kirke kl. 16.00 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Juledag den 25. december kl. 10.30 
Østrup kirke 
Præst: Keld B. Hansen 
 
2. juledag 26. december kl. 10.30 
Gerskov kirke 
Præst: Stig Saxbjørn 
 
Julesøndag 29. december kl. 10.30 
Østrup kirke 
Præst: Keld B. Hansen 

Nytårsdag den 1.januar kl. 16.00 
Gerskov kirke 
Præst: Suzanne Johansen 
 
Søndag den 5. januar kl. 10.30 
Østrup kirke 
Hellig tre kongers søndag 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag den 12. januar kl. 10.30 
Skeby kirke 
1. søndag efter hellig tre konger 
Præst: Stig Saxbjørn 
 
 
 

Søndag den 19. januar kl. 10.30 
Østrup kirke 
2. søndag efter hellig tre konger 
Koret Gelænderlærkerne deltager 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag den 26. januar kl. 10.30 
Gerskov kirke 
3. søndag efter hellig tre konger 
Præst: Keld B. Hansen 
 
Søndag den 2. februar kl. 10.30 
Sidste søndag efter hellig tre konger 
Østrup kirke 
Præst: Keld B. Hansen 


