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Om kirkens åbning v. Keld Balmer Hansen 

Kirkens åbning Kristi himmelfartsdag 

Dengang corona-krisen brød ud, drømte jeg 
om, at når vi igen åbnede kirken, så kunne 
vi gøre det med en stor festgudstjeneste. 
 
Men det skulle komme til at gå anderledes. 
Kristi himmelfartsdag åbnede vi kirken. Det 
var virkelig dejligt at se nogle af de menne-
sker, som jeg ikke havde set i flere måne-
der, men åbningen blev stilfærdig sammen-
lignet med det, jeg havde drømt om i marts.  
 
Alt i forbindelse med åbningen var tænkt 
nøje igennem, så gudstjenesten kunne fore-
gå med afstand og sundhedsmæssigt for-
svarligt.  
 
Uden for kirken hilste vi på hinanden med 
nik eller med albuehilsen (se forsidefoto).  
 
Inde i kirken havde graveren engangshand-
skerne på. Det havde kirkesangeren også, 

Som så mange andre institutioner i samfun-
det kører vi i kirken med ”dynamiske” reg-
ler. Dvs. regler, der løbende ændres, og det 
vil igen sige, at reglerne allerede kan være 
ændret, når dette kirkeblad er udkommet og 
omdelt. Så for en sikkerheds skyld kan du 
altid kontakte præsten, Keld B. Hansen, tlf. 
23474144, for at høre om de opdaterede 
regler. 
 
Corona-reglerne hos os - lige nu: 
Østrup, Skeby og Gerskov kirker er nu åbne 
for besøgende hver dag fra kl. 8 - kl. 18. For 
at begrænse rengøringen, kan man ikke gå 
overalt i kirken, men man kan fx gå frem i 
kirken og tænde et lys i lysgloben. 
 
I kirkerne kan der nu afholdes dåb, vielser, 
begravelser og gudstjenester, men med et 
begrænset deltagerantal.  
 
Det betyder, at der i Østrup kirke kan være 
19 mennesker, i Gerskov kirke kan der være 

14 mennesker, og i Skeby kirke kan der væ-
re 13 mennesker. Til de tal skal vi lægge 
præst, graver, kirkesanger og organist. 
 
Hvis du ser på gudstjenestelisten, kan du se, 
at vi de første søndage kun har gudstjene-
ster i Østrup kirke. Det skyldes, at det er 
den kirke, hvor vi må være flest mennesker. 
Senere er der planlagt gudstjenester også i 
Skeby og Gerskov kirker - i håbet om, at 
reglerne efterhånden bliver mere lempelige, 
så vi også kan være flere der. 
 
Hvis du ønsker dåb 
Hvis du har et ønske om dåb, vil du for øje-
blikket kun kunne få ganske få gæster med 
til en almindelig gudstjeneste. Derfor kan 
jeg foreslå, at der holdes dåb umiddelbart 
efter en gudstjeneste, så man kan invitere 
flere mennesker med og være 19 eller 14 
eller 13 mennesker alt efter hvilken kirke, 
det drejer sig om. 

idet hun lagde salmebøger frem og gjorde 
klar til nadveren.  
 
Ellers forløb gudstjenesten i grunden ganske 
normalt. Lige med undtagelse af, at jeg bar 
handsker under nadveren, hvor folk kom 
frem én for én for at modtage nadverens 
brød og vin. 
 
Efter gudstjenesten plejer vi at byde på 
kirkekaffe i våbenhuset, men indtil videre er 
kirkekaffen desværre aflyst. Det blev dog til 
en snak - med afstand - uden for kirkedø-
ren, inden folk gik hjem igen.  
 
Jeg tror, at alle dem, der deltog i gudstjene-
sten, følte sig trygge ved det, der foregik. 
Derfor blev åbningsgudstjenesten alt i alt en 
god oplevelse. 
 
 

Kirkens Corona-regler 



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. 

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 

9.  
JUNI 

Mens kirken var lukket for gudstjenester 
(11. marts - 18. maj) gik jeg over til at pro-
ducere video”gudstjenester på 4 minutter” 
 
Hver gudstjeneste indeholder en kort prædi-
ken, fadervor og velsignelsen. Hvis du har 
lyst til at se med, kan du finde gudstjene-
sterne på følgende steder:  
 
på kirkens hjemmeside,  
www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk 
 
på kirkens facebookside, 
Østrup, Skeby og Gerskov kirke 
 
og på youtube ved at søge på  
”Gudstjeneste på 4 minutter” 
 
Jeg planlægger flere videogudstjenester, så 
hold øje med et af de tre steder. 
/KBH 

Konfirmationen flyttet 
Konfirmationen, der skulle have været holdt 
søndag den 26. april, er udskudt til lørdag 
den 8. august. Den finder sted i Østrup kir-
ke klokken 10.30. Der kommer mere om 
konfirmationen og konfirmanderne i næste 
nummer af kirkebladet. 

 
Aflysninger 
Vigelsødagen. Den traditionsrige Vigel-
sødag med gudstjeneste og Carl Nielsen 
sangtime, der skulle have været afholdt 
søndag den 7. juni, er aflyst. Vigelsødagen 
afholdes til næste år. 

 
Sogneudflugten. Den årlige sogneud-
flugt, der skulle have været holdt den 18. 
juni, er aflyst 

Videogudstjenester på hjemmeside,  

facebook og youtube 

Billede fra kirkens facebookside, hvor der  
holdes gudstjeneste på spidsen af Gersø 

Orienteringsmøde om valg til menig-
hedsrådet den 9. juni kl. 19.00 
I anledning af valget til menighedsrådet den 
15. september afholdes den 9. juni et of-
fentligt orienteringsmøde i Østrup præste-
gårds konfirmandstue.  
 
På mødet vil der blive orienteret om menig-
hedsrådets arbejde samt om valget i sep-
tember, hvor der skal vælges 10 medlem-
mer til Østrup-Skeby menighedsråds næste 
valgperiode, der løber fra december 2020 - 
december 2024. 



Døbte: 
Lucas Emil Hovhave  
Sørensen 
Elliot Damholt Norman 
Frej Pasieczny Kastberg 
 

Døde: 
Hans Hansen 
Kirsten Lykke Østerby 
Elly Karen Toftegaard  
Møller 
Ruth Grunnet Jensen 

 
Birthe Goltermann Hansen 
Bente Carlsen Ramsgaard 
Jørn Hansen 

NAVNE 

Sognepræst og provst: Keld B. Hansen, 23474144; 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  

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. 

GUDSTJENESTER I ØSTRUP, SKEBY OG GERSKOV KIRKER 

Søndag den 31. maj 
Pinsedag 
Østrup  kirke 10.30 
Gerskov kirke 11.30 
Præst: Keld Balmer Hansen 
 
Mandag den 1. juni 
2. pinsedag 
Østrup kirke 10.30 
Præst: Jørgen Flensted Jensen 
 
Søndag den 7. juni 
Trinitatis søndag 
Østrup  kirke 10.30 
Præst: Keld Balmer Hansen 
 
Søndag den 14. juni 
1. søndag efter trinitatis 
Gerskov  kirke 10.30 
Præst: Keld Balmer Hansen 
 
Søndag den 21. juni 
2. søndag efter trinitatis 
Østrup 10.30 kirke  
Præst: Keld Balmer Hansen 
 
Søndag den 28. juni 
3. søndag efter trinitatis 
Skeby  kirke 10.30 
Præst: Keld Balmer Hansen 

Søndag den 5. juli 
4. søndag efter trinitatis 
Østrup  kirke 10.30 
Præst: Keld Balmer Hansen 
 
Søndag den 12. juli 
5. søndag efter trinitatis 
Skeby kirke 10.30 
 
Søndag den 19. juli 
6. søndag efter trinitatis 
Østrup kirke 10.30 
 
Søndag den 26. juli 
7. søndag efter trinitatis 
Gerskov  kirke 10.30 
 
Søndag den 2. august 
8. søndag efter trinitatis 
Østrup kirke 10.30 
Præst: Keld Balmer Hansen 
 
 
 
 


