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Kalender 

 

 

FORÅRSKONCERTEN  

”FORÅR OG KÆRLIGHED”  

MED BØRNEKIRKEKORET  

GELÆNDERLÆRKERNE 

OG OTTERUP KIRKES KOR 

Søndag 3. april kl. 19.00 i Østrup kirke 

3. 

APRIL 

Til alle i lokalområdet, der har mu-
lighed for at flage:  

Gør dagen ekstra festlig ved at 

Konfirmationen i Østrup kirke 
finder sted søndag den 1. maj kl. 

10.30, og der er  
mulighed for at aflevere  

telegrammer i kirkens våbenhus 

Konfirmanderne 
Forsidebilledet viser dette års konfirmander,  

der konfirmeres i Østrup kirke søndag den 1. maj kl. 10.30 

Konfirmanderne (se forsidebilledet) er 
fra venstre mod højre: 

Silke Christiansen 

Nanna Byrk 

Victor Christensen 

Noah Eg Elmelund 

Mads Larsen  

Oliver Emil Liedicke Hansen  

Magnus Langkilde Skriver 

Anton Schack Rasmussen 

Sofie Egeskov 

Lukas Præsteskov Madsen  

Rozitta Ankerbo  

Hannah Junker Nyborg 

Agnes Andersen (ikke til stede ved  
fotografering) 
 

Konfirmation den 24. april 

Julie Finch Jensen konfirmeres søndag den 
24. april kl. 12.00 i Østrup kirke.  

I indbydes til en dejlig koncert med kirkens 
børnekor, Gelænderlærkerne, ved Karin 
Bloch Rochler og Otterup Kirkes Kor ved 
Preben Holmberg.  

Aftenen byder på fællessang og orgelspil, og 
korene vil synge forårs- og kærlighedssange 
fra forskellige årtier. Alle er hjertelig velkom-
men. 
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5. 

APRIL 

Frokostklubben for mænd 
Frokostklubben har efterhånden holdt en 
længere coronapause, men tirsdag den 5. 
april kl. 14 - 16 mødes vi igen! 
 
Besættelsesmuseet i Beldringe 
Denne gang besøger vi Besættelsesmuseet, 
Lufthavnvej 136, i Beldringe.  
 
Vi får en rundvisning på 1½ time af muse-
umsleder, Jens P. Sørvin. Han fortæller om 
pistolpræsten / dynamitpræsten fra Østrup 
samt om likvideringer på Fyn og om mod-
standsfolk. Vi hører også om nedkastninger 
og om tyske flygtninge på Fyn og i det øvri-
ge Danmark. Vi kommer også ned i bunke-
ren, og derfor anbefales det, at man har 
godt med varmt tøj på. 
 
Efter rundvisningen kan man købe kaffe og 
brød i lufthavnens cafeteria. Der er ingen 
tilmelding - vi mødes blot i Beldringe.  

Kl. 14.00 - 16.00 

Sogneudflugt torsdag den 9. juni kl. 13 
Turen går til Ladbyskibet 

Vi mødes kl. 13.00 på parkeringspladsen 
ved fru Nielsens køkken, Kvindevadet i Otte-
rup og kører med Bergholdt Busser til 
Vikingeskibsmuseet i Ladby. 

Kaffen drikkes i ”Kirkeladen” i Mesinge, 
hvor der også er mulighed for at besøge 
Mesinge kirke, som ligger samme sted. 

Aftensmaden spiser vi hos Fru Nielsens 
Køkken kl. cirka 17.30. 

Tilmelding til Birgit på tlf. 22 53 10 85 senest 
den 3. juni. Pris for deltagelse er 130 kr. 

Torsdag den 28. april kl. 19.00 er der 
offentligt menighedsrådsmøde. 

Sted: Østrup præstegård 

4. 

MAJ 

9. 

JUNI 

Skærtorsdag kl. 19.00 i Gerskov kirke 
med gudstjeneste og fællesspisning 

Ved gudstjenesten deltager kirkens børne-
kor, Gelænderlærkerne, og efter gudstje-
nesten sættes borde op i kirken, og menig-
hedsrådet er vært ved et let måltid. 

28. 

APRIL 

25. 

MAJ 

En aften med musik i Gerskov kirke  
Tid: kl. 19.30 

Medvirkende: Niels Erik Clausen og 
Valther Rasmussen 

Vi tænder lys for fred... 

4. maj 1945 tændte vi lys for freden og 
håbet for fremtiden. Vi vil derfor 4. maj 
2022 kl. 19.30 i Gerskov kirke mindes den-
ne aften. 

Grundlovsfest på den gamle sportsplads i 
Østrup. Vi starter kl. 14 med aktiviteter og 
hygge blandt andet et familieløb på de om-
kringliggende stier. 

Mvh. Bestyrelsen for Østrup Beboerforening 

14. 

APRIL 

Vi vil tænde endnu et lys og gennem ord og 
toner omkring krigen og freden og sammen 
udtrykke håbet om fred. Vi vil sende vore 
tanker til alle de mennesker i Ukraine, som i 
denne tid lider. 

5. 

JUNI 

21. 

MAJ 

Forårskoncert med vores gospelkor, 
Happy Voices, i Østrup kirke  
Lørdag den 21. maj kl. 16.00 

Gå ikke glip af en fantastisk koncertoplevelse 
med det altid veloplagte gospelkor. Der er fri 
entré, og dørene åbnes kl. 15.30 

Repertoiret denne eftermiddag består af 
såvel traditionel som nyere gospel, engelske/
amerikanske salmer, hymner og ballader. En 
del af numrene er skrevet og komponeret af 
korets dirigent, Sten Ørting. Korets trofaste 
pianist, Preben Holmberg, vil selvfølgelig 
være på plads ved klaveret og akkompagne-
re på bedste vis. Publikum vil også få mulig-
hed for at deltage i fællessang.  

Østrup beboerforening 
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Kunst fortæller om påsken 

Påskeartikel af Keld Balmer Hansen 

Kunstneren er Bjørn Nørgaard og 
kunstværket hedder: ”Den korsfæste-
de og opstandne Kristus”. 
 
Det er et alterbord og en ”altertavle”, der 
står i Knebel kirke på Djursland. 
 
Til fremstillingen er der brugt træ, støbe-
jern, bronze, forsølvet kobber, marmor, 
rustfrit stål og granit. 
 
Selve alteret er udført i bornholmsk granit, 
og nederst ser vi tre bølgede linjer, der 
symboliserer Jordanfloden. 
 
Hvorfor nu lige Jordanfloden? Jo, Jesus blev 
døbt i Jordanfloden og den kan minde alle 

om dåben som et fundament i livet, som vi 
står på.  
 
Oven på Jordanfloden står disciplene. Vi kan 
se otte disciple. De sidste fire findes på ven-
stre og højre side af alteret. De er alle sam-
men svøbt som små børn, og mon ikke det 
er fordi de - og vi - er meget små i forhold 
til den Gud, der dør på korset op opstår 
påskemorgen? 
 
Disciplene bærer alterbordet 
Disciplene repræsenterer Kristi første me-
nighed, og det er dem, der bærer selve 
alterbordet. 
 
Hvis man ser godt efter, kan man se, at et 

Foto af alter og altertavle fra Knebel kirke bragt med kunstneren, 
Bjørn Nørgaards, tilladelse 
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Den store Jellingsten bemalet elektronisk 

Hul i alter skal vise Jesu tomme grav 

hul er hugget i midten af alterbordet - det 
er en henvisning til Jesu tomme grav. 
 
Alteret af granit er i kunstværket det solide 
fundament for korset med Frelseren svæ-
vende øverst oppe. 
 
Op ad korset står soldatens spyd, der blev 
brugt til at stikke Jesus med, for at man 
kunne være sikker på, at han var død, samt 
Jesu kappe, som soldaterne kastede terning 
om. Det er svært at se på billedet, men 
kæppen med eddikesvampen, der skulle 
slukke Jesu tørst, er også med. Alle tre ting 
er symboler på Jesu lidelse.  
 
Jesus er skåret ud af egetræ og bemalet, så 
hans hud er ligbleg. Fra sårene i hans hæn-
der, fødder og side strømmer det røde blod 
i stride strømme som et symbol på, at han 
ofrer sit liv for menneskene. 
 
Men samtidig løftes Jesus ud af døden af en 
hvirvel af forgyldte skyer, der sætter ham fri 
og bærer ham opefter og ind i himlen til 
Gud. 
 
Derfor ser man både døden og opstandel-
sen i det samme billede. Jesus hænger ikke 
lige ned, men skævt, og det skal fortælle, 
at Jesus har skubbet til døden, så den for 
altid er forandret. 
 
Det gamle og det moderne 
Skyerne, der fletter sig omkring Jesu hvide 
krop, minder om det mønster, der omgiver 
det mest skelsættende billede af Kristus, 
der findes i Skandinavien, nemlig det, som  
Harald Blåtand lod hugge ind i den store 
Jellingsten. På den måde er der en forbin-
delse langt tilbage til den første kristne tid i 
Danmark. 
 
Samtidig er der en hilsen til nutiden, for 

stigen, der går fra gulvet og op til Jesus 
på korset, ligner en DNA-streng. DNA kal-
des for livets byggesten, og i denne her 
sammenhæng bliver DNA-stigen et symbol 
på det liv, man finder ved at bevæge sig 
fra jorden og op til den opstandne Kristus.  
 
Det, som altså dåbens vand og som disci-
plenes kirke danner fundamentet for, og 
det, som Harald Blåtand og alle vi andre 
kan bygge på, det er påskens begivenhed, 
hvor Jesus opstår fra de døde. 
 
I den opstandelse får døden en mindre 
betydning, og en himmelstige giver os 
adgang til alt det liv, der kommer fra Gud.  
 
Det er blevet nyt og anderledes at være 
menneske.   

Kunstneren, Bjørn Nørgaard 
 
Bjørn Nørgaard er især kendt for sit ar-
bejde for kongehuset, idet han i årene 
1988—1999 lod fremstille en serie gobeli-
ner, der i dag hænger i riddersalen på 
Christiansborg. Gobelinerne fortæller dan-
markshistorien på en meget levende må-
de.   
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 Samtaler hos præsten 

 

Artikel ved Keld B. Hansen 

 

I dette kirkeblad er der næsten altid 
en rubrik, der henviser til, at man er 
velkommen til at få en aftale med mig 
som præst om en samtale. Der plejer 
at stå: 

 
Samtaler hos præsten kaldes normalt sjæ-
lesorg, der betyder omsorg for sjælen, og 
det vil igen sige omsorg for hele menne-
sket. Det er samtaler, man kan have med 
en præst om lige præcis det, man går og 
tumler med.  
 
Så mange vil tale med præsten 
Kirker i hele landet gør på hjemmesider, 
sociale medier og i kirkeblade opmærksom 
på, at alle kan få sjælesorgssamtaler med 
præsten, hvis de har brug for det. Og fak-
tisk er det lige knap 70 procent af dansker-
ne, der ved, at alle kan få en fortrolig og 
gratis samtale med en præst om personlige 
problemer. 
 
Det viser nye tal fra Folkekirkens Uddan-
nelses- og Videnscenter. Men ifølge under-
søgelsen er det alligevel kun 19 procent, 
der svarer ja til, at de kunne finde på at 
tale med en præst, hvis de havde et per-
sonligt problem. Derudover svarer 28 pro-
cent, at de måske kunne finde på at tale 
med en præst. 
 
Det er jo ikke særlig meget, at kun 19 pro-
cent på landsplan kunne finde på at tale 
med en præst om et personligt problem. 
Det skyldes måske, at man tror, at man 
skal være særligt troende, hvis man bruger 
en præst som sjælesørger, eller at en sjæ-
lesorgssamtale med en præst helst skal 
have udgangspunkt i tro og tvivl.  
 

En årsag er nok også, at muligheden for 
sjælesorg ikke understøttes strukturelt af 
sundhedsvæsenet. Til forskel for psykolog-
samtaler, som læger og andre instanser 
henviser til, er det ikke en del af struktu-
ren, at man henviser til en præst. 
 
Til gengæld er det gratis at gå til samtaler 
hos en præst, og det er uden de sommeti-
der lange ventetider, som man kan opleve 
hos psykologerne. 
 
Det mener præsterne 
Analyseinstituttet YouGov har for Kristeligt 
Dagblad lavet en spørgeskemaundersøgel-
se blandt 337 præster, hvoraf mange giver 
udtryk for, at folk holder sig tilbage i for-
hold til at opsøge en præst.  
 
For eksempel skriver en af præsterne, at 
”tærsklen er høj for at trænge sig på”, 
mens en anden skriver, at usikkerheden 
blandt folk er stor over, ”om ens problem/
emne er vigtigt nok til at tage præstens 
tid”. En tredje præst skriver, at forlegen-
hed kan være en barriere hos den enkelte, 
og en fjerde skriver, at nogle tror, at ”det 
skal handle om tro”. 
 
Her kan jeg sige, at det også er min erfa-
ring, at nogle nødigt vil ”forstyrre” præ-
sten, og at man holder sig tilbage, fordi 
man ikke synes, ens problem er vigtigt 
nok. Og det er jo en skam, for det er netop 
en vigtig opgave for mig som præst at stå 
til rådighed for samtaler. 

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. 
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Rejseholdet 

Samtaler hos præsten kan handle om 
alt muligt 
Birgitte Graakjær Hjort fra Folkekirkens Ud-
dannelses- og Videnscenter hæfter sig ved, 
at 28 procent af danskerne angiver, at de 
måske kunne finde på at tale med en præst 
om et personligt problem. Og hun mener, at 
bolden ligger hos folkekirken, hvis de 28 
procent skal føle sig velkomne. 
 
”Hvis befolkningen vidste, hvad andre bru-
ger præster til, og hvor få sjælesorgssamta-
ler der handler om tro, tror jeg, at flere ville 
gøre brug af muligheden. Så kirkerne skal 
måske blive endnu bedre til at kommunike-
re, hvordan en sjælesorgssamtale foregår, 
og hvilke emner man kan tale om – at det 
kan handle om alt fra ensomhed og udfor-
dringer i ægteskabet til bekymringer for ens 
børn, der mistrives.” 
 
Og det er lige præcis derfor jeg skriver den-
ne artikel om samtaler hos præsten: for at 
udbrede kendskabet til, at de ting, man kan 
tale med præsten om, er så vidt forskellige. 
Så man kan naturligvis tale med en præst 
om tro, men man kan også tale med en 
præst om så meget andet. 

Sjælesorg på nettet 
Hos ”Sjælesorg på nettet”, der er folkekirkens 
online chattjeneste, gør man en del ud af at 
oplyse brugerne om, hvad sjælesorg er, for-
tæller daglig leder hos Sjælesorg på nettet, 
Pernille Hornum. Når en del mennesker hol-
der sig tilbage med at bede den lokale sogne-
præst om en samtale, kan det skyldes skam 
og forlegenhed, vurderer hun. Derfor ser hun 
online sjælesorg som et godt alternativ. 
”Vi taler ofte om, at vi savner kropssproget i 
virtuel kommunikation. Men faktisk kan det 
også være givende for samtalen, hvis krops-
sproget er fraværende, og der er en gensidig 
anonymitet mellem den, der henvender sig, 
og præsten, som svarer.” 

Sjælesorg 
Når tilværelsen vender sig på vrangen, kan 
man bede en præst om en fortrolig – og 
gratis – samtale. Sjælesorg hedder det, og 
den del af det kirkelige arbejde er på grund 
af præstens tavshedspligt i sit udgangs-
punkt noget, man ikke lægger så meget 
mærke til. Men kirkens møde med menne-
sker i sjælesorgssammenhæng er i vækst.  

Her kan du læse om, hvad Rejseholdet 
er: 

Rejseholdet er en gruppe på 15 frivillige, 
der hjælper ved gudstjenesterne i Østrup, 
Skeby og Gerskov kirke. 

Når det hedder Rejseholdet, er det fordi 
man rejser mellem kirkerne, og deltager der 
hvor der nu er gudstjeneste. 

Rejseholdet har foreløbig eksisteret i 12 år. 

Rejseholdet har til formål at gøre gudstjene-
sterne mere levende og imødekommende. 

Medlemmer af Rejseholdet bestemmer sam-
men med præsten, hvilke salmer, der skal 
synges. 

Når man kommer i kirke, bliver man budt 
velkommen af folk fra Rejseholdet. 

Medlemmer af Rejseholdet læser tekster op 
under gudstjenesterne. Forinden siger præ-
sten noget om, hvad teksterne handler om. 

Rejseholdet får flere til at gå i kirke. 

Du kan opleve Rejseholdet næste gang, du 
kommer i kirke. 
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TØR DU SYNGE MED? 

støt sangen på Nordfyn - 

 

Kan du lide at synge? Har du overvejet at gå ind i et kor? Kan du lide at opleve 
sang og musik fyldt med livsglæde og nærvær? Så læs videre! 

 

Østrup Kirke lægger hus til det lokale og livlige gospelkor ”Happy Voices”, som to gange om 
året inviterer til koncert i kirken. Kirken huser også børnekirkekoret ”Gelænderlærkerne”, 
som er en vigtig og uimodståelig del af flere kirkelige ceremonier. Begge kor deltager i den 
unikke: 

 

Syng·med·Koncert KORfraNord 
lørdag d. 30. april kl. 19-22 i Otterup Idrætscenter 

 

Derudover kan du glæde dig til at møde og høre Bogensekoret, Pilekoret, Ungnordfyns 
Musicalhold og kvindekoret InTune. Alle kor har en stand i hallen, så du kan få svar på de 
spørgsmål du måtte have. 

 

KORfraNORD er en ny koncertform, hvor vi altså præsenterer over hundrede dedikerede ama-
tørsangere fra seks Nordfynske kor i alle aldre. 

De vil synge sange fra eget repertoire, men også som backing til det professionelle soul-band 
Katharina & Raven Chant. Et par fællessange, vi sammen lærer på stedet, bliver der også 
plads til. 

Du har en enestående mulighed for at blive en aktiv del af koncerten, da du har adgang til 
noder og lydfiler på de sange, der vil blive spillet af Katharina 

& Raven Chant - hvis du ønsker det. Du kan selvføgelig også bare læne dig tilbage og opleve 
den gode stemning. 

Køb en billet til blot 100 kr. og mød op til en dejlig aften med dig og sangen i centrum! Ønsker 
du en lækker tapasanretning fra ”Bielers Gourmet”, som nydes lige før koncerten, er den sam-
lede pris 250 kr. 

 
Læs mere om det hele på vores hjemmeside korfranord.dk 

 
Sang er naturlig medicin - helt uden negative bivirkninger! Sang er beviseligt godt for både det 
fysiske og mentale helbred, det styrker immunforsvaret, humøret og det sociale liv. Hvad er 
din undskyldning for ikke at kaste dig ud i sangens lyksaligheder? Vi ses – alle er velkomne! 
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Fra biograf til svedhytte  

Interview ved Gry Malling Loehr, Klintebjerg 

Jakob og Thilde bor på Trøjborggyden 
16 lige nord for Hessum med udsigt til 
marker, højt til himlen og plads til 
hund. Her har de byttet livet i byen ud 
med et hus, en stor have og naturople-
velser - og masser af blæst!  
 
Skovløkken – for sjov 
Nysgerrigheden blev for stor, da Thilde hav-
de set et hus til leje på Facebook, og de tog 
derfor en tur til Skovløkken: ”Vi var ret forel-

skede i det fra starten af – vi ville egentlig 
bare ud og kigge, det var meget for sjov”.  
 
Men parret blev betaget af både huset og 
beliggenheden, og da Thilde arbejder som 
pædagog i vuggestuen på Skovløkkesko-
len, var det egentligt et oplagt, men dog 
stort valg at flytte fra byen til Hessum. De 
flyttede ind i april 2021, og er glade for 
deres valg; ”man kan mærke årstiderne 
ude på landet – det er magisk, det er me-

 Thilde Thomsen og Jakob Degn 
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gafedt”, understreger Jakob. Og Thilde tilfø-
jer; ”Jeg synes, det er fedt at bo i naturen, 
men jeg synes godt nok det blæser lidt me-
get – hold fast, hvor det blæser! Det gør 
det jo slet ikke inde i byen. Der er simpelt-
hen ikke et sted på grunden, hvor der er 
læ, man mærker virkelig vejret!” 
 
Det unge par kommer fra et by-rækkehus i 
Odense. Thilde er opvokset i Odense og på 
Østfyn og var egentlig meget knyttet til 
Odense og bylivet med café- og biografbe-
søg og veninder tæt på. Jakob er opvokset 
på Roskildes villaveje, og uddannelsen til 
kiropraktor førte ham til Odense. Efter et 
stykke tid sammen i rækkehuset, udviklede 
der sig dog et ønske om mere have og na-
tur; ”Jeg føler, jeg har sådan en iboende 
connection med naturen, så det er ligesom 
det, der er vigtigst”, beskriver Thilde. Så nu 
har de kastet sig ud i at prøve landlivet af 
her i Skovløkken. 
 
Det er hundens skyld 
Specielt én ting gør deres beslutning om at 
flytte på landet til den helt rigtige: Her er 
plads til at have hund! De er begge opvok-
set med hunde, og det er meget vigtigt for 
dem at leve et liv med hund! Marla er der-
for også flyttet ind i det hvide hus – hun er 
en Engelsk Staffordshire Bull Terrier på 9 
måneder. Hun er en glad og livlig hvalp, 
som allerede kan de gængse kommandoer, 
men derudover også rulle rundt og vente 
tålmodigt på at få ”værsgo” til godbidderne 

på gulvet. Marla er blevet en stor og naturlig 
del af Thilde og Jakobs liv. De prioriterer at 
tage hende med rundt til dét livet nu byder 
på, og de ønsker ikke, at hun skal være for 
meget hjemme alene. Jakob glæder sig til 
hun bliver stor nok til at kunne være med 
ham ude og dyrke motion i den nordfynske 
natur, hvor han løber og cykler. Men lige nu 
glæder de sig til at tage hende med på ferie 
til Bornholm, og i det hele taget til at have 
hende med i deres udendørsliv.     
 
Svedhytte i baghaven  
Livet udendørs er et vigtigt element i Thilde 
og Jakobs fælles liv. De bruger begge meget 
tid i naturen. De overnatter i shelter, laver 
bål, og opholder sig både ved strand og skov 
og glæder sig til at dele oplevelserne med 
Marla. De har allerede været ude og udfor-
ske den nordfynske natur, som nu omgiver 
dem. De laver små overraskelser til hinan-
den og giver gode oplevelser i gave. Det har 
bragt dem på en guidet tur til Flyvesandet, 
hvor de lærte om spiselige svampe, bær og 
urter, og Jakob har givet Thilde en eftermid-
dag på SUP-boards, hvorefter de har købt 
deres eget board og er klar til nye oplevel-
ser. De har ligeledes benyttet saunaen ved 
Fuglsang Strand efter et vinterdyp i havet.  
 
De nyder også arbejdet og mulighederne i 
haven derhjemme. De fortæller, om en 
weekend her i vinter, hvor Jakob byggede 
en svedhytte i baghaven. Han byggede en 
tipi af grene fra et fældet træ og lagde pre-

Annonce: 



MEDLEMMER AF Østrup-Skeby  
menighedsråd: 
 
Birgit Vous (formand), Olle Fisker, Karen 
Margrethe Clausen, Kari Hansen, Yvonne 
Durup, Lene Larsen, Esther B. Sørensen, 
Sheryl Nielsen, Kaj Hovhave, Bente Dahl 
Egeskov og Keld B. Hansen 
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senning om. Han varmede sten i bålet og 
lagde dem i en bunke inde i svedhytten. 
Herinde overhældte de de varme sten med 
vand og mynteolie ”og så sad vi derinde. 
Det var virkelig lækkert! Det gør vi igen!”, 
slår de fast.  
 
I sommer anlagde Jakob en køkkenhave og 
plantede en masse stauder, som de har fået 
af Thildes farfar. Dem glæder de sig til at 
opleve vokse frem her til foråret. Jakob prø-
ver spøgefuldt at slå fast, at han står for 
arbejdet udenfor i haven og Thilde står for 
rengøringen indendørs – den kontrakt me-
ner Thilde dog ikke, at hun har underskre-
vet.  
 
Engagement i lokalområdet  
Selvom deres udgangspunkt er, at livet på 
landet lige skal prøves af, så engagerer de 
sig i lokalområdet og foreningslivet.  
 
Jakob synger i vores lokale kor Happy Voi-
ces. I Odense prøvede han at finde et kor, 
men fandt ikke lige et, der faldt i hans 
smag; ”så det var fedt at flytte herud, tænk 
engang, så finder man noget, der er mega-
nice, og man bliver taget godt imod og 
snakker med lidt forskellige gode menne-
sker”.  
 
Thilde kender til folk i Skovløkken gennem 
sit arbejde i vuggestuen, og hun sysler med 
en idé om en syklub i området. Hun har 
netop kastet sig begejstret ind i sykunsten 
og nævner, at den kjole, hun har på, har 
hun selv syet på et sykursus. Så nu drøm-
mer hun om at starte en klub for alle syinte-
resserede på alle niveauer, så man kan in-
spirere og lære af hinanden. Hun vil gerne 

sy mere at sit eget tøj, samt sy børnetøj til 
hendes veninders børn. Herudover overvejer 
de medlemskab af Vinterbaderlauget og SUP
-klubben i Klintebjerg Havn. 
 
Så selvom vinteren har været lang og mørk, 
har landlivet alligevel vundet deres hjerter, 
og vi glæder os vist alle sammen til som-
mer, lyse aftner og ture rundt i Skovløkken. 

Kirkebladets Redaktionsgruppe: 
Gry Malling Loehr, Peter Kirkeby og Keld B. 
Hansen 

Kirkens hjemmeside: www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk 
Kirkens facebookside: Østrup, Skeby, Gerskov kirke 
Skovløkke Lokalråds hjemmeside: www.skovloekken.dk 

Er du tilflytter til Skovløkkeområdet, vil vi gerne møde dig her i kirkebladet – så har 
du lyst til at deltage i et tilflytterinterview, så skriv en sms til Gry på 28 97 31 58 

Jakob, Thilde og hunden Marla 



Døbte:  
Conrad Opsand Andersen 

Døde: 
Kaj Laursen 

Filip Jensen Opsand 
Kaj Lindholm 

NAVNE 

* = Gelænderlærkerne deltager i gudstjenesten 

Sognepræst og provst Keld B. Hansen, 23474144; Graver ved Østrup, Skeby og Ger-
skov kirker Henning Madsen, 41263411; Organist: Niels Erik Clausen, 30556750. 

Kirkebladet er 
trykt på FSC 

certificeret papir, 
der støtter bære-
dygtigt skovbrug 

verden over. 

Kirkebil: Ældre, der ikke 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. 

GUDSTJENESTER I ØSTRUP, SKEBY OG GERSKOV KIRKER 

Hvornår                                                 Gerskov Skeby  Østrup 

Søndag 3/4                            Keld B. Hansen    10.30 

Søndag 10/4                          Keld B. Hansen  10.30  

Torsdag 14/4 Skærtorsdag      Keld B. Hansen 19.00*   

Fredag 15/4 Langfredag     Hans Otto Paludan   9.00  

Søndag 17/4 Påskedag           Keld B. Hansen    10.30 

Mandag 18/4 2. påskedag     Johannes Nissen  10.30   

Søndag 24/4                          Keld B. Hansen    10.30 

Søndag 1/5 Konfirmation         Keld B. Hansen    10.30 

Søndag 8/5                            Keld B. Hansen   19.30  

Fredag 13/5 Bededag             Keld B. Hansen  10.30   

Søndag 15/5                          Keld B. Hansen    10.30 

Søndag 22/5  10.30  

Torsdag 26/5 Kr. himmelfart   10.30 

Søndag 29/5 10.30   

Søndag 5/6 Pinsedag   10.30* 

Mandag 6/6 2. pinsedag  9.00  


