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Billetter til julegudstjenesterne
Jesu mor, Maria
Nye menighedsrådsmedlemmer

Mattias Skærved
Juleevangeliet

Målsætning: ”Vi vil være en aktiv, lyttende og inddragende kirke”

ved Keld B. Hansen

Sådan gør vi juleaften
(og husk at bestille billet!)
Corona-regler i kirkerne
I kirkerne overholder vi de corona-regler,
der gælder for kirkerne.

Billetterne kan fås hos vores graver,
Henning Madsen
Tid og sted for afhentning af billetter er:
- Søndag den 6., 13. og 20. december ved
formiddagsgudstjenesten
- Mandage (7., 14. og 21.12) mellem kl. 10
og 12 ved graverhuset ved Gerskov kirke
- Onsdage (9. og 16.12.) mellem kl. 14 og
16 ved graverhuset ved Østrup kirke.

Derfor skal man være iført mundbind eller
visir, når man går ind i en kirke. Visir eller
mundbind tager man først af, når man har
sat sig.
Det samme gælder, når man skal ud af kirken. Fra man rejser sig og til man igen er
uden for bæres visir eller mundbind.

Hvis du ikke finder Henning i graverhuset,
når du kommer for at hente billetter, er han
sikkert på kirkegården. Du kan evt. ringe til
ham på tlf. nr. 41 26 34 11.

Hvis man har en rolle at spille i gudstjenesten bæres ikke (visir eller) mundbind. Derfor bærer fx hverken præsten eller kirkesangeren mundbind under gudstjenesten.

Lille juleaften den 23. december
Gerskov kirke kl. 14.00
Med sang - 29 deltagere

Med eller uden sang
Hvis deltagerne i gudstjenesten ikke synger,
skal der være to kvadratmeter til hver. Hvis
man synger, skal der være fire kvadratmeter
til hver. Derfor kan vi ved sang kun være
halvt så mange.

Juleaften den 24. december
Østrup kirke kl. 11.00
Med sang - 43 deltagere
Gerskov kirke kl. 14.00
Med sang - 29 deltagere
Østrup kirke kl. 15.00
Uden sang - 85 deltagere

Fællessangen betyder meget juleaften, og
derfor har vi i menighedsrådet bestemt, at vi
synger til fire ud af fem gudstjenester. Afhængig af kirkens størrelse kan der være
mellem 29 og 43 deltagere til en gudstjeneste med sang. Uden sang kan der være 85 i
Østrup kirke.

Skeby kirke kl. 16.00
Med sang - 33 deltagere

Alle skal have billetter til lillejuleaften
og juleaften.
For at forhindre at folk går forgæves til julens gudstjenester lillejuleaften og juleaften
skal alle have billetter.

Derfor er det vigtigt, at du / I anskaffer gratis billetter til den 23. eller 24. december.
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MEDLEMMER AF Østrup-Skeby
menighedsråd:
Birgit Vous (formand), Kaj Hovhave, Olle
Kofoed Fisker, Steen Risum, Lene Larsen,
Lars Larsen, Yvonne Durup, Esther B. Sørensen, Sheryl Nielsen, Kari Hansen og Keld
B. Hansen

Kalender

Lille Messias

- Af Johannes Møllehave 1989
En stjerne på himlen
Og flere og flere
I nat føder himlen
Med jordiske veer
I nat lover himlen
At den vil befri os
Maria på æslet
Med lille Messias.

2.
FEB

Frokostklubben for mænd
Frokostklubben er desværre corona-aflyst i
december og januar.

Maria skal føde
Sin glæde med smerte
Der banker et hjerte
Bag vinterens hjerte
Selv kulden og mørket
Har håb de vil gi os.
Maria på æslet
Med lille Messias.

Vi håber, at situationen kommer så meget
under kontrol, at vi kan gennemføre den 2.
februar. Det vil tiden vise.
Frokostklubben plejer at være den 1. tirsdag
i måneden. 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 eller Østrup forsamlingshus.

Hun bærer på barnet
Nu føler hun veen
Et hjerte så trodsigt
Som spurvens i sneen
En krybbe til vugge
For den som skal fri os.
Maria på æslet
Med lille Messias.
Og han som bær verden
Bar hun som var kvinde
Som æslet bar hende
Da tiden var inde
Fred lyder det råb
Som nu genlyder i os.
Maria på æslet
Med lille Messias.
I nat ruger himlen
På glæden og freden
Så varsomt i mørket
Som fuglen i reden
Og freden og glæden
Nu fødes de i os.
Maria på æslet
I fødslen er glæden
Med lille Messias.
Forbundet med smerten
Dog aldrig var glæden
Så hjemløs i verden
Men stalden og krybben
Er tegn som skal si' os.
Maria fandt plads
Da hun fødte Messias.

Jens Johansen
Frokostklubben 2. februar kl. 11 - 13:
Jens Johansen har 40 års erfaring med at
restaurere kirker og har stået for totalrenoveringen af Skellerup kirke. I sit arbejde
bruger han blandt andet en række anvisninger, som den italienske maler Cennini skrev
om i 1300-tallet i sin bog ”Il libro dell´arte”.

En plads mellem får
I en stald mellem stude
Hun fødte og svøbte
Den lille i klude
Og hyrdernes glæde
Var stor som Marias
Lys tændes i mørket
Nu fødtes Messias.
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KIRKEBLADETS REDAKTIONSGRUPPE
Keld B. Hansen, Lars Larsen, Sanne Timmermann, Tessa Gjødesen, Peter Kirkeby,
Alexandra Lund-Tholander, Mikkel Koch
Lund-Hansen og Carsten Michael Pedersen
og Poul Kjemtrup.

Artikel af Lars Larsen, Østrup

Jesu mor, Maria
Tiden iler, og snart er det jul, hvor vi
skal fejre Vorherres fødsel – med alt
det dejlige, der følger med. Det er dog
ikke selve julen, der her skal være tema, for – som et gammelt ord siger –
står der en kvinde bag alt, og i dette
tilfælde er det naturligvis Jesu mor,
Maria. Og om hende skal det følgende
handle.
***
En gang i forrige årtusind var jeg på studietur til Rom for at se på især barokkens
kunst. Det blev en uforglemmelig oplevelse,
og det var vel her, min interesse for kirkekunst – ny som gammel - for alvor blev
vakt.
Maria – Mirjam og Guds menneskelighed
Bladrer man Ny Testamente igennem, der
oprindeligt er skrevet på græsk, er det
egentlig forsvindende lidt, vi får at vide om
Maria eller Mirjam, som hun har heddet på
sit modersmål. Og det meste af det vi får at
vide om hende står i starten af Lukasevangeliet samt hos Mathæus. I de paulinske
skrifter, der er de ældste i Ny Testamente,
står blot et sted, at Gud, da tiden var inde
sendte sin søn. ”Han blev født af en kvinde
og var derfor underlagt Loven ligesom os.”
Kristus var m.a.o. et menneske som du og
jeg – selv om han var Guds søn.
Men tilbage til Lukas. Han indleder sit evangelium med at fortælle om, hvorledes en
Guds engel først besøger den gamle præst
Zakarias og siden den purunge Maria. Begge
får de at vide, at de skal være forældre.
Zakarias og hans kone Elisabeth til Johannes, som vi senere lærer at kende som Døberen. Og den unge, fattige Maria fra Nazaret, har Gud brug for til at føde sin søn, fordi
hun som en almindelig kvinde blev garant
for, at Jesus ikke ’blot’ var Gud, men også et
menneske.
Man plejer at kalde beretningen for bebudelsen, der stadig højtideligholdes i kirken den
5. søndag i fasten. Her mindes vi, hvorledes
Gud udvælger Maria, der i egne øjne
”ingenting er værd.” Men det var hun, og da
englen havde forklaret hvordan og hvorledes
alt ville ske, accepterer hun – ja hun brød
ligefrem ud i en lovsang af Gud.

Maria og Jesusbarnet
Maria og protestantismen
Som nævnt er det forsvindende lidt vi med
sikkerhed ved om Maria. Men denne mangel
var vanskelig at leve med, og snart blev hun
tilbedt i bønner, hymner, salmer, legender
og prædikener, og herfra bredte kærligheden til hende sig som ringe i vandet også til
billedkunsten. Og det er nok ikke for meget
sagt, at Maria er den mest portrætterede
kvinde i historien. Maria blev Himmeldronningen, hvorom det i en kendt, katolsk bøn
hedder: ”Hil dig, Maria, fuld af nåde! Herren
er med dig! Velsignet er du blandt kvinder,
og velsignet er dit livs frugt, Jesus. Hellige
Maria, Guds moder! Bed for os syndere. Nu
og i vor dødstime.”
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Mange protestanter vil nok se skævt til den
katolske mariadyrkelse, for Luthers opdagelse i sin tid var jo, at ethvert menneske står
direkte overfor Gud og hans nåde – uden
brug for melleminstanser, der kan gå i forbøn for den enkelte. Alligevel holdt han meget af Maria og havde et billede stående af
hende i sit arbejdsværelse. Og det har sikkert været som de allerfleste, hvor vi ser
Maria med barnet, hvor hun med den ene
hånd peger på sin søn for at vise, at det er
ham - og ikke hende – der er det sande
centrum. Maria kunne således ikke gøres til
genstand for tilbedelse, for selv om hun har
født verdens frelser, er hun selv kun et menneske. Og det er netop heri, at hendes betydning består. For hun er dermed garanten
for inkarnationen – at Gud blev menneske.
Og dertil kommer – ifølge Luther – at hun
både kan og skal være et forbillede for den
enkelte troende, fordi hun lydigt tog imod
den skæbne, Gud havde tiltænkt hende. Ja,
i sin betingelsesløse tillid til Guds gode vilje
med hendes liv er hun et forbillede for alle
troende til alle tider.
Også vor egen Grundtvig holdt meget af
Jesu mor. I det imponerende Sangværk skriver han således et sted: ”…når Maria glemmes, Hvor Jesus nævnes end, Da hjærtet
overstemmes af Hjernespind hos Mænd.”
Glemmer vi m.a.o. Maria, er der risiko for, at
mandlige, kolde hjerner kører derudaf i en
ufølsom teologisk intellektualisering – så
derfor er hun vigtig altid at have in mente.

Maria peger på sin søn
siger et sted, at kunstnere, der arbejder
med kirkekunst er lidt som præster, for ligesom disse hver søndag tolker evangeliets
tekster, bruger kunstnerne teksterne som
udgangspunkt for tolkninger i billeder.

Gudstjenesten: et kunstværk og kirkekunst
En af kirkens helt store udfordringer er nok
at gøre Jesus levende i menigheden, og det
mest ægte symbol på denne levendegørelse
er vel mor-barn-billedet, der viser selve livets opståen. Og det hører til Guds storhed
at ville lære sin kirke at undfange Jesus åndeligt, som Maria i sin tid undfangede ham
fysisk. Det forsøger præster at gøre i gudstjenesten, der ifølge universitetslæreren
Jakob Wolf ligefrem kan betragtes som et
kunstværk. Og det kan den, fordi den som
andre kunstværker ikke blot formidler indtryk og følelser, men også en erkendelse,
der ligger på et dybere plan end den begrebslige. Og herved rører den med sine
billeder, symboler og metaforer mennesket
med noget, der ikke kan oversættes til et
begrebsligt sprog.
Jakob Wolf er dermed på linje med den store, internationalt kendte kunstner Peter
Brandes, der blandt meget andet har udsmykket Gamtofte kirke nær Assens. Han

***
Det er - som nævnt - en af kirkens største
udfordringer at gøre Jesus levende i menigheden. Og det sker nok ikke – som vi hørte
hos Grundtvig - ved ”Hjernespind hos
mænd”. Her kan gudstjenesten – som det
kunstværk den er, ifølge Wolf – også gøre
brug af både den musikalske og den figurative kunst, der ’taler’ emotionelt, så både
krop og ånd bliver levende og fuld af taknemmelighed over alt det, Gud har gjort os.
Og hvilket symbol på levendegørelse er vel
stærkere end Maria med barnet.
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Her er de fire nye medlemmer af
Østrup-Skeby menighedsråd...

Foto:
Poul Kjemtrup
Yvonne Durup
Jeg bor på Skovgyden, på et fantastisk sted,
der ligger lige op mod Ørritslev Skov. Der
har jeg boet med min mand, Jesper, og min
yngste søn, Marius, i 12 år.

patienten sluger en kamerakapsel. Det er et
nationalt tarmscreeningsprogram.
Ved siden af det arbejder jeg så med kunsten, hvor jeg for øjeblikket arbejder med
grafik.

Tidligere boede vi ved Søndersø Skov, og
der blev vi klar over, at vi fortsat skulle bo
på landet. Så da huset på Skovgyden blev
sat til salg, forelskede vi os i huset, og det
at Skovløkkeskolen lå i nærheden, og at der
var børn i nærområdet, gjorde udslaget.

For noget tid siden blev jeg spurgt, om jeg
ville være med i menighedsrådet. Det syntes
jeg lød spændende, så det sagde jeg ”ja
tak” til. I menighedsrådet er det nogle nære
ting, man får lov til at arbejde med, og
herude i vores lokalsamfund kan man relatere sig til tingene og se nogle umiddelbare
resultater. Jeg synes, det er spændende, at
menighedsrådsarbejdet er et officielt råd og
et stykke nærdemokrati. Desuden har jeg
hørt, at det også er hyggeligt at være med i
rådet.

Jeg kommer oprindeligt fra Kalundborg og
har i 15 år arbejdet som sygeplejerske. Men
i de senere år har jeg holdt en pause, hvor
jeg har haft kunst og kunsthistorie som
hobby. Jeg er nemlig meget glad for at lave
kunst.
Jeg har ind imellem arbejdet som freelance
sygeplejerske, og siden marts i år har jeg
arbejdet i corona testcentret i Odense. Lige
nu arbejder jeg 2- 3 fulde dage om ugen
som projektsygeplejerske med et kamerakapselprojekt i tarmscreening. Altså hvor

Det glæder jeg mig til være en del af.
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Menighedsrådet vælges for fire år ad gangen, og det nye Østrup-Skeby menighedsråd, der
består af ti medlemmer tiltræder en ny periode den første søndag i advent.
I den anledning har kirkebladet bedt de fire nye medlemmer af menighedsrådet (Yvonne Durup, Lene Larsen, Kari Lyngsø Hansen og Olle Kofoed Fisker) om at fortælle lidt om sig selv.

Foto:
Poul Kjemtrup
Lene Larsen
Jeg bor på Langehede ved Søndersø skov,
hvor jeg har boet med min mand, Mogens, i
24 år. Vi har to voksne børn.

og vi er på udkig efter et hus i Gerskov.
Vi er blevet taget rigtig godt imod i kirken.
Man har modtaget os med åbne arme, og
der gik ikke lang tid, inden jeg blev spurgt
om jeg ville løse sognebånd og være med
på Rejseholdet.

Jeg blev i 1991 uddannet som social– og
sundhedshjælper, og jeg arbejder nu på 5kanten i Søndersø, som er en daghøjskole
for hjemmeboende demensramte. Jeg har
for fem år siden været med til at starte femkanen op, og for mig er det et drømmejob.

Jeg har været med til at starte en gruppe
med lokale herfra, hvor vi strikker dåbsklæder. Det er når man bliver mødt med så stor
imødekommenhed, at man får lyst til at bidrage med noget - give noget igen.

Nordfyns kommune er en demensvenlig
kommune, og 5-kanten er kommunens videnscenter for demens, hvor bl.a. demensko
ordinatorerne og andet fagekspertise er ansat. Mit arbejde består blandt meget andet i,
at jeg bager boller hver morgen, og laver
varm velkendt middagsmad (hjerne-mad☺).
Jeg læser op ved kaffen - dagens citat - og
derefter et afsnit af et tema, vi i samarbejde
med Alzheimerforeningen har valgt. Ofte et
historisk emne. I øjeblikket Carl Nielsens
livshistorie.

For mig lyder det spændende at komme i
menighedsrådet. Der sker jo mange ting
herude, og der tænkes nyt. Tag fx kirkegården ved Skeby kirke, hvor der på et område
skal laves en blomstereng.
Det har været nemt at besætte pladserne i
menighedsrådet, så jeg tror, at menighedsrådet er meget harmonisk, og det glæder
jeg mig til at være en del af. Jeg vil også
gerne bidrage der, hvor der er brug for mig.

Mogens og jeg har forelsket os i Gerskov. Vi
drømmer om en dag at komme til at bo der,
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De seks personer, der fortsætter i menighedsrådet, er Birgit Vous, Kaj Hovhave, Lars Larsen,
Sheryl Nielsen, Esther B. Sørensen og Steen Risum.
Ud træder Eva Esbech, Anne-Marie Jensen, Peter Rasmussen og Astrid Magnussen.
Der skal lyde en STOR TAK til alle jer, der fortsætter i menighedsrådet, samt til jer, der stopper. TAK for det arbejde, I gennem årene har bidraget med i menighedsrådet.

Foto:
Poul Kjemtrup
Kari Lyngsø Hansen
Kari fortæller om sin glæde ved at synge:
Som barn stod jeg foran spejlet og sang, og
jeg husker, at jeg følte mig som en sangerinde. Jeg har altid kunnet lide at synge, og
jeg bliver glad af at synge. I min skoletid
sang jeg i skolekor, og som voksen startede
jeg med at synge i Slettenskoret. Nu synger
jeg i Pilekoret, bortset fra at koret for tiden
holder corona-pause.

Siden 1985 har jeg boet sammen med min
mand, Esben, på strøbyvej 9 i Østrup. Vi bor
i Østrup gamle forskole, der ligger over for
sportspladsen.
Vi har tre voksne børn og fire børnebørn. De
bor i nærheden, så vi ses meget.
Dengang vi flyttede til Østrup, startede Esben sin tømrerforretning op. I alle årene,
hvor han har haft tømrerforretning, har jeg
passet firmaets regnskaber.

Jeg blev for mange år siden spurgt, om jeg
ville være kirkesanger ved Østrup, Skeby og
Gerskov kirker. Det sagde jeg ja til, så den
1. søndag i advent 1993 begyndte jeg som
kirkesanger. Jeg husker, at jeg var meget
nervøs i starten, men med tiden gik det bedre.
Jeg kan godt lide at synge i kirken. For tiden, når der er for mange folk i kirken til at
man må synge, synger jeg solo. Jeg foretrækker, når folk synger med, men pga.
corona er vi jo i en nødsituation, og så kan
man sige, at det er godt, at jeg har lov til at
synge solo.

I det nye menighedsråd bliver jeg kasserer.
Der bliver sikkert mange nye ting, jeg skal
sætte mig ind i. Heldigvis kan jeg dog trække på erfaringer fra mit hjemlige regnskab,
og jeg glæder mig til at komme i gang.
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Østrup-Skeby menighedsråd består af 10 medlemmer. Som menighedsråd har man ansvaret
for kirkens økonomi. Man er arbejdsgiver for organist, kirkesanger og gravere. Menighedsrådet planlægger meget af livet i kirken, fx koncerter, sogneudflugter, nytårskur, Vigelsødag og
mange andre ting. Der afholdes cirka 8 menighedsrådsmøder om året, og så er der alt det
løse, som også koster en masse frivillige timer.

Foto:
Poul Kjemtrup
Olle Kofoed Fisker
Jeg er oprindeligt født i Sverige af danske
forældre, så det er derfor, at mit fornavn er
svensk. Som treårig flyttede jeg med mine
forældre fra Sverige til Aalborg, hvor jeg er
vokset op.

Det er rigtigt rart at komme i Østrup, Skeby
og Gerskov kirker. Der er en dejlig tone
blandt dem, der kommer i kirkerne, og de
sidste tre år har Lisbeth og jeg været på
Rejseholdet, som er en gruppe af frivillige,
der hjælper til ved gudstjenesterne.

Jeg har som ung taget en handelsuddannelse (højere handelseksamen), og jeg har også været i marinen.

Jeg har sagt ja til at komme i menighedsrådet; jeg glæder mig til at komme i gang med
arbejdet, og jeg glæder mig til at arbejde
sammen med de andre i menighedsrådet.

I mit arbejdsliv har jeg været i forskellige
supermarkeder, og jeg har blandt andet
været butikschef. Jeg har i mange år boet
og arbejdet på Sjælland, og jeg har boet 14
år på Ærø, hvor mine tre børn voksede op.

Jeg ser det ikke som min opgave at lave om
på alting i menighedsrådet, men jeg vil gerne være med til at understøtte det arbejde,
der allerede udføres.

Jeg er gift med Lisbeth, og vi bor i det nordøstlige Odense, hvor vi har boet i 10 år. Tilfældigt fandt vi frem til kirken i Østrup sogn,
hvor vi deltog i nogle ”livssamtaler”. Vi syntes begge, det var rart at kommer her, så
derfor besluttede vi os til at løse sognebånd
hertil.

Men måske kan jeg komme med et input
hist og pist. Når Lisbeth og jeg er på rejse,
er vi altid nysgerrige efter at se, hvad man
gør i andre kirker, så måske kan vi tage nogle ideer med hertil, som kan bruges.
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Mattias Skærved som ny præst
Fra november og til en gang næste forår er
Mattias Skærved præstemedhjælp her i Østrup
og Skeby. 60% af sin præstetid skal han bruge
i Otterup, og 40% skal han bruge her i Skovløk-

keområdet (Østrup sogn og Skeby Sogn). Derfor kan I fx møde ham til gudstjenester, bryllupper og begravelser, og på den måde skal
han supplere den faste præst, Keld B. Hansen.
Tag derfor godt imod ham!!!

Foto:
Poul Kjemtrup
Mattias Skærved
Jeg er sognepræst, og sammen med Keld
skal jeg være her i Østrup og Skeby indtil
forsommeren 2021. Desuden skal jeg hjælpe
til ved kirken i Otterup, hvor jeg udover
gudstjenester og kirkelige handlinger har to
konfirmandhold.
De seneste år har jeg boet i et bofællesskab
med 20 familier og enkeltpersoner i Erritsø
ved Fredericia.
Min store fritidsinteresse er skakspillet. Jeg
begyndte for otte år siden, men det er et
svært spil, så man kan bruge hele livet på at
blive god til det. Jeg deltager meget gerne i
turneringer rundt omkring i Danmark.
Jeg er også meget interesseret i historie og
teologi, og på nettet (Yale open courses) kan
man høre mange foredrag - for tiden hører
jeg om Det Gamle Testamente. Jeg synes,
det er meget spændende, at internettet kan
hjælpe én med at blive klogere.

Jeg blev uddannet teolog fra 2003 og har
været præst 7½ år i Tønning og Vestejder10
sted i Sydslesvig.

Tønning ligger ved Ejderen og min menighed boede helt ude ved Vadehavet. Mine år
som præst i Sydslesvig gav mig en god fornemmelse af forholdet mellem kirken og
kulturlivet i forbindelse med danskhed og
fællesskabet i menigheden.
Jeg har været vikar i Fyens stift i fem år.
Sidst har jeg været Kværndrup i et år. Det
er spændende at komme omkring og opleve
de mange forskellige måder at gøre tingene
på. Her ved Østrup, Skeby og Gerskov kirker
er det nyt for mig, at jeg skal samarbejde
med Rejseholdet, der er gruppen af frivillige,
der hjælper ved gudstjenesterne. Jeg har før
haft oplæsere ved gudstjenesten, men her
skal vi også sammen forberede gudstjenesten. Det er jeg sikker på bliver en god oplevelse, jeg vil lære meget af - og måske tage
med mig.
Corona situationen gør, at oplevelsen af at
komme til et nyt sted bliver lidt anderledes
end normalt, men jeg glæder mig meget til
at lære de to sogne og tre kirker bedre at
kende.

Juleevangeliet ifølge Lukas
Kapitel 2:
”Og det skete i de dage, at der udgik
en befaling fra kejser Augustus om at
holde folketælling i hele verden. Det var
den første folketælling, mens Kvirinius
var statholder i Syrien.

I den samme egn var der hyrder, som

lå ude på marken og holdt nattevagt
over deres hjord. Da stod Herrens engel
for dem, og Herrens herlighed strålede
om dem, og de blev grebet af stor
frygt.

Og alle drog hen for at lade sig indskri-

Men englen sagde til dem: »Frygt ikke!

ve, hver til sin by. Også Josef drog op
fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til
Davids by, som hedder Betlehem, fordi
han var af Davids hus og slægt, for at
lade sig indskrive sammen med Maria,
sin forlovede, som ventede et barn.

Se, jeg forkynder jer en stor glæde,
som skal være for hele folket: I dag er
der født jer en frelser i Davids by; han
er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I
får: I skal finde et barn, som er svøbt
og ligger i en krybbe.« Og med ét var
der sammen med englen en himmelsk
hærskare, som lovpriste Gud og
sang: Ære være Gud i det højeste og
på jorden! Fred til mennesker med
Guds velbehag!”

Og mens de var dér, kom tiden, da hun
skulle føde; og hun fødte sin søn, den
førstefødte, og svøbte ham og lagde
ham i en krybbe, for der var ikke plads
til dem i herberget.

Stedet, hvor Jesus blev født
Fødselskirken i Betlehem siges at være bygget over det sted, hvor Jesus blev født.
Hvis man går ad en trappe ned til krypten,
finder man det sted, der siges at være føde-

stedet. Der findes en stjerne i gulvet, og
stjernen er et symbol på Jesus. Over stjernen hænger olielamper, der brænder døgnet
rundt.
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GUDSTJENESTER I ØSTRUP, SKEBY OG GERSKOV KIRKER

DECEMBER

Søndag 6.december kl. 10.30
Skeby kirke
Præst: Keld B. Hansen
Søndag 13. december kl. 10.30
Østrup kirke
Præst: Keld B. Hansen
Søndag 20. december kl. 12.00
Gerskov kirke
Præst: Mattias Skærved
Lille juleaften 23. december
Gerskov kirke kl. 14.00 (med sang)
Præst: Keld B. Hansen
HUSK BILLETTER TIL LILLEJULEAFTEN OG JULEAFTEN - SE SIDE 2

JANUAR

Nytårsdag 1.januar kl. 17.00
Østrup kirke
Præst: Keld B. Hansen

Juleaften 24. december
Østrup kirke kl. 11.00 (med sang)
Gerskov kirke kl. 14.00 (med sang)
Østrup kirke kl. 15.00 (uden sang)
Skeby kirke kl. 16.00 (med sang)
Præst: Keld B. Hansen
Juledag 25. december kl. 10.30
Østrup kirke, Præst: Keld B. Hansen
2. juledag 26. december kl. 12.00
Skeby kirke, Præst: Mattias Skærved
Julesøndag 27. december kl. 12.00
Geskov kirke, Præst: Mattias Skærved

Søndag 24. januar kl. 10.30
Skeby kirke
Sidste søndag efter hellig tre konger
Præst: Mattias Skærved

Søndag 3. januar kl. 12.00
Skeby kirke
Hellig tre kongers søndag
Præst: Mattias Skærved

Søndag 31. januar kl. 10.30
Søndag septuagesima
Østrup kirke
Præst: Keld B. Hansen

Søndag 10. januar kl. 10.30
Gerskov kirke
1. søndag efter hellig tre konger
Præst: Keld B. Hansen

Søndag 7. februar kl. 10.30
Søndag seksagesima
Gerskov kirke
Præst: Keld B. Hansen

Søndag 17. januar kl. 10.30
Østrup kirke
2. søndag efter hellig tre konger
Præst: Keld B. Hansen

Provst K eld B . Hansen, 23 474144; Sognepræst M attias Sk ærved, 53 84 19 60;
Graver ved Østrup, Skeby og Gerskov kirker: Henning M adsen, 41263411; Organist: N iels Erik Clausen, 30556750.
NAVNE
Døbte:
Alva Josephine Lyth Lindvig
Jepsen

Døde:
Preben Hansen
Holger Christensen

Bettina Gubi

Kirkens hjemmeside: w w w .oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk
Kirkens facebookside: Østrup, Sk eby og Gersk ov k irk e
Skovløkke Lokalråds hjemmeside: w w w .sk ovloek k en.dk
Kirkebladet er
trykt på FSC
certificeret papir,
der støtter bæredygtigt skovbrug
verden over.

Kirkebil: Ældre, der ik k e kan befordre sig selv, og som
gerne vil til gudstjeneste eller til møde i præstegården, er velkomne til at benytte sig af teletaxi ordningen. Udgiften for
brug at teletaxi kan refunderes af kirkekassen.

