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Ny præst er kommet godt i gang
Derfor er vi to præster
Himlen og himlene

Familie på 5 er flyttet til Skovgyden

Tilflyttere til Skovgyden
På langfart med ”Jomfruen”

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

Klumme ved ny sognepræst, Neel Christiansen
Neel er ansat som 50% sognepræst i Søndersø/Skamby og
50% sognepræst i Østrup/Skeby/Gerskov

Godt i gang
Så er jeg godt i gang med mit nye præstearbejde. Det har I nok ikke lagt så meget
mærke til her i Østrup og Skeby sogne,
fordi Keld, allerede inden jeg blev ansat,
havde sørget for vikardækning i sin sommerferie. Så indtil videre har jeg været
mere i Søndersø - Skamby pastorat end i
Østrup - Skeby pastorat. Det bliver der
ændret på nu. I sensommeren og i efteråret vil jeg være at se og høre flere søndage i Østrup, Skeby og Gerskov kirker end i
Søndersø og Skamby kirker.

Og som det ser ud lige nu, i skrivende stund,
vil min første dåbshandling komme til at foregå i Skeby kirke søndag den 4. september.
Det bliver spændende. Jeg glæder mig.
En anden ting, jeg ser frem til, er konfirmandundervisningen, som her i Østrup begynder tirsdag den 13. september. Jeg ved
selvfølgelig godt, hvad jeg vil undervise i,
men som altid, når man har med mennesker
at gøre, så viser det sig først, når man lærer
hinanden at kende, hvad der er muligt, og
hvordan det skal gribes an. Jeg glæder mig
til at lære årets konfirmandhold at kende.

Jeg har en enkelt gang først på sommeren
forberedt en gudstjeneste i Gerskov kirke
sammen med nogle fra ’Rejseholdet’. Vi
mødtes privat først på ugen og talte om
søndagens tekster og om, hvilke salmer vi
skulle vælge. Det er en god måde at få
vendt søndagens tekster på, inden jeg
skriver prædikenen – og inden en eller to
fra ’Rejseholdet’ læser et par af teksterne
op i kirken om søndagen. Jeg glæder mig
til efterårets møder med ’Rejseholdet’ og
til den inspiration, det vil give mig i min
prædikenskrivning.

Selve konfirmationen ligger normalt her i
Østrup-Skeby sogne den anden søndag efter
påske. Det er i 2023 den 23. april. Hvis det
ikke lige var fordi, jeg stadig kan huske, at
Corona kan forstyrre alt, hvad der plejer at
være normalt, så ville jeg skrive, at konfirmationsdatoen er fastlagt og ikke kan ændres.
Nu vil jeg nøjes med at skrive, at konfirmationsdatoen er fastlagt, og at jeg håber, at den
kan fastholdes. Men hvis jeg selv havde en
kommende konfirmand i familien, ville jeg
uden forbehold planlægge derefter.

I Søndersø-Skamby pastorat er aftalen, at
jeg skal varetage en tredjedel af de kirkelige handlinger, dvs. dåb uden for søndagsgudstjenesterne, bryllupper, bisættelser og
begravelser. Aftalen her i Østrup- Skeby
pastorat er lidt anderledes sat sammen.
Her har Keld ret til i otte uger om året
udelukkende at bruge hverdagene til sine
opgaver som provst. I de otte uger skal
jeg så varetage de kirkelige handlinger,
der måtte komme. Og det gælder også,
når Keld har ferie eller friweekender.

Tilmelding til konfirmandundervisning foregår
nu om dage ved, at en forælder med NemID
eller MitID logger ind på
https://
personregistrering.cpr.dk/personregistrering/
konfirmation og tilmelder sit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation. Ved
fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen. Du kan
tilmelde dit barn frem til den 30. september.

I løbet af juni og juli måned har jeg allerede stået for fem bisættelser og to bryllupper. Ingen af dem var her i Østrup-Skeby
pastorat, men erfaringen tæller alligevel.

Kirkebladets Redaktionsgruppe:
Gry Malling Loehr, Peter Kirkeby (udsendt
medarbejder), Sanne Timmermann og Keld
B. Hansen
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Kalender
4.
AUG

Vanddag for børn
torsdag den 4.
august kl. 10 - 13.30

5.
OKT

Frokostklubben
for mænd

Dette er et tilbud til alle skolebørn om en
sjov og spændende dag ved Klintebjerg
havn. Programmet er, at vi tager en tur til
Vigelsø, vi fisker og ser, hvad der er af fisk
og krabber i havnen, og vi rister pølser over
bål og sejler i kajak. Man må gerne tage
sine forældre og bedsteforældre med.

Frokostklubben er altid 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.

Tilmelding til Keld B. Hansen. Ring eller sms
til 23 47 41 44.

tirsdag den 5. oktober kl. 11 - 13.00:
Søren Stidsholt, journalist ved Fyens Amts
Avis, fortæller om en sejlads rundt om Cap
Horn.

Vi starter sæsonen...

FolkekøkkenSkovløkken
Efterår 2022

Vi mødes i konfirmandstuen ved Østrup
præstegård, Præstevejen 8 i Østrup.

(Et super godt tilbud om fællesspisning)
Sted:
Østrup Forsamlingshus, Strøbyvej 51

Update på livet i kirken

Tid:
Første ONSDAG i hver måned:
(3/8, 7/9, 5/10, 2/11 og 7/12

Børnekirkekoret ”Gelænderlækerne”…

øver i Østrup kirke hver mandag kl. 16.00 17.30. Hvis du går i 3. klasse og opefter,
kan du være med i koret.

Pris:
Voksne: 60 kr. Børn (3-12 år): 25 kr.
Børn (0-2 år): Gratis
Vand: 5 kr. Sodavand: 10 kr. Øl: 15 kr.
Vin: 110/50/25 kr. Kage 5 kr.
Kaffe/The: Gratis

Kontakt: korleder, Karin Rochler, 61 28 51
62
Gospelkoret ”Happy Voices”…
øver også hver uge i Østrup kirke. For mere
information, se www.happy-voices.dk

Tilmelding:
Tilmelding skal ske fredagen FØR folkekøkken-onsdag og sker ved betaling til Gry på
mobilepay: 28973158. HUSK at angive hvor
mange I kommer (børn/voksne/gratisbørn),
samt angiv allergener eller vegetarønsker.
(Hvis du ikke har mobilepay, så ring/sms til
Gry).

Tal med præsten
Det kan være en god ide at tale med præsten.
...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 eller til Neel Christiansen på tlf. 30 33 84 34 / npc@km.dk
for at få en samtale eller aftal, at I mødes.

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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Baggrund ved Keld B. Hansen

Derfor er vi to præster
Som det sikkert er gået op for kirkebladets
læsere, er Neel Christiansen startet som
50% sognepræst her i Østrup og Skeby.

Som præst er der altid en uendelig mængde
arbejdsopgaver, man kan påtage sig. Der er
fx søndagsgudstjenesterne samt dåb, vielser
og begravelser. Dertil kommer undervisning
af konfirmander og minikonfirmander samt fx
husbesøg, møder, ekstra arrangementer og
skrivning af kirkebladet. Der er også samtaler
med mennesker, der henvender sig for at
tale med præsten.

Efter Neels ansættelse er jeg blevet spurgt,
om det så betyder, at jeg nu stopper som
præst. Og her er svaret et klart NEJ! Jeg
stopper ikke. Jeg bliver ved, og det med
næsten alle de opgaver, som jeg hidtil har
taget mig af.

Alle opgaverne er meget meningsfulde og
samtidig meget tidskrævende, og derfor er
det godt, at vi er to om at deles om opgaverne. Jeg tror på, at vi, nu hvor vi er to præster, kan gøre en større indsats i forhold til
alle jer, der bor her i Østrup og Skeby.

Men det er noget helt særligt, at vi i et område med ”kun” cirka 1300 mennesker er to
præster, og forklaringen på at vi er to frem
for én er den, at jeg også fungerer som
provst.
For ti år siden skete der den store ændring i
mit arbejdsliv, at jeg blev provst. Det betyder, at jeg som mellemmand mellem biskoppen på den ene side og nordfynske
præster og menighedsråd på den anden
side har fået mange flere arbejdsopgaver.
Derfor kan man sige, at jeg varetager to
jobs på en gang, og derfor er jeg berettiget
til at blive aflastet hvad angår præstearbejdet.
Den aflastning fik jeg allerede for ti år siden, for i de første år fik jeg hjælp af sognepræst Astrid Paludan, der nu er præst på
fuld tid i Otterup.
Derefter fik jeg i flere år hjælp af Stig
Saxbjørn, der var præst i Lunde og Hjadstrup, og som for to år siden gik på pension.
De sidste par år har jeg klaret næsten alle
opgaver som både præst og provst på egen
hånd, og med det arbejdspres, det medfører, har jeg kunnet mærke, at det ikke er
holdbart i længden.
Derfor er jeg både glad og lettet over, at
Neel Christiansen nu er ansat her hos os
som sognepræst på 50%. I det ligger der
en vigtig aflastning.
Aflastningen kommer konkret til at gå ud
på, at Neel tager cirka hver anden gudstjeneste. Desuden kommer hun til sammenlagt
at stå til rådighed for begravelser to måneder om året, og så tager hun et hold konfirmander og et hold minikonfirmander.

De to præstekolleger, Neel Christiansen og
Keld B. Hansen
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Baggrund ved Keld B. Hansen

Himlen og himlene
Det er lidt forvirrende, at vi bruger det
samme ord, himmel, om to vidt forskellige ting, nemlig om himmelrummet og
om Guds rige. Derfor er det vigtigt, at vi
skelner mellem de to betydninger. Forvirringen bliver ikke mindre af, at Guds
rige både omtales som himlen og himlene.

Vigtigt at skelne
Som nævnt i indledningen er det vigtigt at
skelne mellem himlen som himmelrum og
Guds himmel. Derfor fortæller jeg også
hvert år konfirmanderne, at når vi siger, at
Gud er i himlen, så betyder det ikke, at Gud
sidder et bestemt sted derude, men at ordet ”himmel” er et andet ord for det område, hvor Gud regerer. Hvis man forstår
himlen på den måde, kan himlen være alle
steder. Så kan himlen også være på jorden.
Himlen kommer i den betydning til at være
lig med det sted, hvor Gud er.

Himmelrummet eller stjernehimlen over os er
i dag et sted, som vi er meget nysgerrige på,
og som vi udforsker ved hjælp af store teleskoper. Senest har James Webb teleskopet
sendt billeder af rummets fjerne afkroge til
jorden.

Himlen og himlene
Så langt, så godt! Ud over at himlen er et
sted med stjerner og planeter, bruges ordet
altså som en betegnelse for det sted, hvor
Gud er.

Men selv med fantastiske teleskoper er rummet uoverskueligt stort og umuligt at udforske til bunds. Jeg glemmer aldrig, at jeg på
en udstilling om rummet fik at vide, at hvis du
holder en enkrone ud i strakt arm og ser gennem enkronens hul og ud i rummet, så vil der
inden for det udsnit af himlen, som du kan se
gennem hullet, findes 3000 galakser, og hver
af disse galakser rummer milliarder af stjerner.

Men forvirringen melder sig, når ordet himmel forstået som Guds rige både optræder i
ental og i flertal. I fadervor beder vi fx ”Vor
fader, du som er i himlene”, og det har fået
nogle til at spørge mig, om der mon findes
flere himle på samme tid?

For cirka 3000 år siden, da man skrev bibelens første skabelsesberetning, havde man
langt fra de indsigter, som vi har i dag, og
derfor havde man helt andre forestillinger om
himmelrummet. Når man derfor så, at himlen
var blå, troede man, at himlen (eller himmelhvælvingen) var en gennemsigtig skal, og
derfor troede man, at man ved at betragte
den blå himmel kunne se vandet på den anden siden af skallen.

I middelalderen kastede man sig ud i store
spekulationer om Guds himmel, og flere
tænkere nåede frem til, at der må være
hele syv himle. Man sagde, at hver af disse
syv himle udgør et lag omkring jorden, og
den syvende himmel er det yderste lag, der
ligger nærmest Gud.
Derfor har vi i dag udtrykket, at man kan
befinde sig i ”den syvende himmel”; det er
der, hvor man oplever den allerstørste
grad at lykke. Men alt det med at inddele
himlen i forskellige lag er som sagt spekulationer, og når himlen i fadervor optræder i
flertal, tror jeg bare det skal betyde, at
Guds bolig er enormt stor. Meget større
end vi kan fatte.

Derfor kan man roligt sige, at vi med tiden er
blevet en del klogere på, hvordan himmelrummet er indrettet. Samtidig må vi erkende,
at vores viden stadigvæk er meget mangelfuld.
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Guds himmel og Guds rige
Jesus taler i evangelierne om Guds rige. Han
taler om, at Guds rige er i jer eller omkring
jer, og det læser jeg sådan, at Guds himmel
er i os eller omkring os. Dermed rykker himlen helt tæt på, så vi kan opleve himlen på
jorden. Den opleves gennem fx kærligheden,
freden og glæden.

når vores tid på jorden er forbi, så venter
der en himmel, hvor der også er plads til
os.

Det betyder, at Gud skriver sig ind i menneskers liv, og derfor bliver vi alle - uanset
hvem vi er, og hvad vi har foretaget os noget helt specielt. Vi får en særlig værdi.

Dette siges smukt i bibelens sidste bog,
Johannes Åbenbaring:

I kristendommen findes der også et håb
om, at når jordens tid er forbi, så vil Guds
himmel indfinde sig, og alt det liv, hvis tid
er forbi, vil blive optaget i den.

”Nu bor Gud hos menneskene, og han vil
være sammen med dem. De skal være
hans folk, og han vil være hos dem som
deres Gud. Han vil tørre alle tårer væk fra
deres øjne, og der skal ikke længere være
nogen død. Sorg, gråd og smerte vil høre
op, for alt det, der var før er forsvundet.”

Når Jesus taler om Guds rige, bliver der også
skelnet mellem et ”allerede nu” og et ”endnu
ikke”. Med et ”allerede nu” er Gud os nær i
nuet. Med et ”endnu ikke” venter der en
himmel forude. Derfor findes håbet om, at

Her er det første billede af jorden set ude fra rummet. Det er taget juleaften 1968 under Apollo 8-flyvningen, inden Apollo 11 den følgende sommer landede på Månens overflade.
Mens mandskabet så Jorden tone frem fra det mørke rum, læste rumfartøjets kaptajn ordene
fra Første Mosebog: ”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden...”
Netop dette billede førte til en større bevidsthed om, at planeten Jorden er en skrøbelig og
sårbar plet i det store Univers.
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Tilflytterinterview ved Gry Malling Loehr, Klintebjerg

Drømmen om en højskole viste
vejen til Skovløkken

Bogdan Vasii, Sarah Borger ved deres hus på Skovgyden
I huset med poolen på Skovgyden 41
er Sarah Borger og Bogdan Vasii flyttet
ind sammen med deres tre børn, Ferdinand på 3 et halvt, Ida på 8 og Adrian
på 11 år, og snart flytter der også en
Golden Retriever ind. Her opfyldes
drømmen om et andet liv.

noget andet begyndte at dukke op allerede
i 2017; de ønskede mere TID! ”Vi havde et

ønske om et andet liv, end det der meget 8
-16-agtige. Logistikken gik lige op. Jeg kunne møde ind på arbejde kl. 7 og smutte kl.
15 for at hente og Sarah kunne aflevere
ungerne og møde kl. 9 og så komme hjem
kl. 17, men når man kommer hjem kl. 17,
så har man jo ikke meget tid med ungerne,
og når man tager afsted kl. 7, så ser man
dem aldrig før kl. 15 og selv dér, så skal
der jo også handles ind og laves mad og
sådan nogle ting” uddyber Bogdan.

Der er flere faktorer der har været i spil, når
Sarah og Bogdan skal fortælle om den store
beslutning det er, at flytte fra et liv og et
hus i Hvidovre til et liv i et stråtækt hus i
Ørritslev Skov.

”Det var bare kun sådan nogle ’bør-ting’,

Ønsket om ’et andet liv’
I Hvidovre levede de et godt og privilegeret,
men dog hektisk liv, med to fuldtidsjob og et
familieliv med tre børn. ”Det fungerede jo –

altså ting man blev nødt til at gøre, der
fyldte hele hverdagen.” supplerer Sarah.
Og når alt kommer til alt handler det jo om
penge. Hvis familien kunne bo billigere,
ville det naturligt frigive mere tid. Tid til en
roligere hverdag med børnene, tid til at
have fritid og tid til at engagere sig i andre
typer projekter, som frivilligt arbejde og gør

det gik! Men vi havde det begge sådan ’Det
kan da ikke passe, at det bare er sådan her,
det skal være resten af vores liv – det gider
vi ikke!’”, slår Bogdan fast. Så en tanke om
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I baghaven er der plads til trampolin...
hovedet at opdage området her. Før tror jeg
slet ikke vi ville have kigget her, så havde vi
søgt mod Sydfyn ligesom alle andre Københavnere gør, men fordi vi var forbi Ørritslevgaard, kunne vi jo se, at her er super, super
fint.”

-det-selvprojekter. Og for at bo billigere,
med den plads, de synes hører sig til med
tre børn, måtte de kigge længere uden for
Københavnsområdet. Fyn var et oplagt valg
for dem, da de begge har forældre i Jylland,
og Sarah har søskende i Odense. De kunne
komme tættere på familien og samtidig ikke
for langt væk fra deres store netværk i København. Sarahs familie er fra Fyn, og hun
er født her, så hun har en klar hjemstavnsfølelse for Fyn, selvom hun ikke er opvokset
her. Så ønsket om et anderledes liv havde
indvirkning på beslutningen om at flytte ud
af byen, og ønsket om at komme tættere på
familien havde indvirkning på beslutningen
om at vælge Fyn.

Under hus-kignings-processen, undersøgte
Sarah Skovløkkeområdet nøje på nettet,
blandt andet gennem Facebook og kunne se,
at der var en god aktivitet netop her i området; at der var arrangementer, projekter, og
at folk gerne vil fællesskabet. Det betød meget for Sarah, at hun kunne se, at her er folk
at hænge ud med, og folk som har lyst til at
orientere sig mod hinanden! ”Og fordi det var

tæt på Skovløkkeskolen – helt klart! For så
har ungerne selv mulighed for at forvalte
deres fritid; de kan cykle i skole, og de kan
cykle ind til Otterup.” Så alt gik op i en høje-

Hvorfor lige Skovløkken
Dét, der viste dem vejen til Skovløkken, er
deres store drøm og passion om at starte en
højskole – en civilsamfundshøjskole ved
navn VIRKE. Ideen opstod i 2020, og deres
jagt på et egnet sted for denne højskole
førte dem til Ørritslevgaard, lidt uden for
Otterup. Og når (eller hvis) deres projekt
lykkes, er det rigtig smart at bo i nærheden
og ikke have for lang transport, der bare
endnu engang ville udfordre familiens logistik.

re enhed, da det altså endte med det fine
bondehus på Skovgyden med pool i baghaven.
”Vi kiggede på nogle forskellige steder her i

området, men blev enige om det her sted.
Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det var på
grund af poolen eller på trods af poolen, men
den spillede i hvert fald en eller anden form
for rolle,” griner Sarah.

”Det var jo Ørritslevgaard der fik os til over-
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.. Og swimmingpool!
På Fyn bor de midt imellem forældrene i
Jylland og deres netværk i Hovedstaden.
Som Bogdan påpeger, er transporten herfra
til København næsten bedre og hurtigere,
end hvis de havde fundet et hus på Vesteller Sydsjælland, når det nu var et hus på
landet de ønskede sig, og ikke bare et andet byhus tæt på en station mod København. Odense vurderede de ligeledes som
et godt sted at orientere sig mod arbejdsmæssigt, når de nu begge er akademikere og ganske rigtigt har Sarah netop fået job i
Odense hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Det frigiver tid til Bogdan, der så kan
arbejde fokuseret på højskoleprojektet, der
stadig er i opstartsfasen, og derfor hovedsageligt kan tilbyde ’interessetimer’.

ning er vigtige aktiviteter, og derudover må
ungerne selv vælge, hvad de gerne vil gå til.
Bogdan vil gerne benytte svømmehallen i
Gudskov, da løb indtil videre har været dét,
der passede bedst ind i familielivet, men
med en fleksibel svømmehal i området vil
han hellere svømme end løbe.
Familien planlægger at komme til folkekøkken i august, Fjordens Dag er skrevet i kalenderen, og de glæder sig generelt bare til
at indgå og bidrage til fællesskabet i Skovløkken.

Mere tid til fritid
Nu er det ferietid, og familien har kun været her fra først i juni, så de tre unger er
ikke begyndt på fritidsaktiviteter endnu,
men der er allerede gjort store tanker om,
hvad de skal gå til, når det hele starter op
igen efter sommerferien. Musik og svøm-

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
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Artikel ved Peter Kirkeby, Klintebjerg, der er kirkebladets udsendte medarbejder

”Af sti af sted”
Peter Kirkeby fra Klintebjerg har revet
et halvt år ud af kalenderen for at realisere sin livslange drøm om at tage på
langfart i sin sejlbåd, ”Jomfruen”. Derfor denne artikelserie, der blev indledt
i sidste nummer af kirkebladet. Artikelserien bringes alene i kirkebladet!

Dagen oprinder, og Jomfruen ligger klar på
ydersiden af broen i Klintebjerg, spændt til
bristepunktet af forventning, og det samme
er jeg. Jer er dog også opfyldt af nervøse
tanker om, hvad det er jeg er ved at begive
mig ud i. Ikke fordi det er en umulig tur, slet
ikke, men jeg har aldrig sejlet alene så mange måneder, eller på så dybt vand. Jeg har
fået tudet ørerne fulde af venlige advarsler
om strømfyldte passager, vind mod strøm
situationer, havne der er vanskelige/umulige
at komme ind i ved specielle vindretninger
osv. osv. Nok til at give mig en del uro i
maven.
Så er der det med at skulle undvære min
hustru i 6 måneder, mine børn, børnebørn,
familie og venner, kan drømmen bære den
byrde, kan min samvittighed….bare efterlade det hele for at leve ”min drøm”. Det må
tiden vise, jeg kan jo altid vende om, efterlade Jomfruen et eller andet sted og rejse
hjem, hvis det hele bliver for træls.

Peters båd, ”Jomfruen”
2022, maj måned, ½års orlov….nu skal jeg
afsted. Planlagt og annonceret afgang, 1.
maj klokken 15.00 fra Klintebjerg.
14 dage før planlagt afgang, ryger jeg ned
med et voldsomt hold i ryggen. Det er ikke
noget nyt og kommer vel af at sidde for
meget på en kontorstol og, være for doven
til at motion er en del af det daglige program. Afrejsen må endnu en gang udsættes, og jeg er grædefærdig. Jeg kan dårligt
komme ud af sengen, vanskeligt gå og det
hele er bare en gang møg. Jeg får gang i
noget massage ved Tip i Otterup (verdens
bedste og sødeste massør), og efter en uge
begynder det at hjælpe.
Ny dato, 7. maj klokken 15.00. Endnu en
gang er udsættelsen ikke det værste, der
kunne ske, idet jeg fik lidt mere tid til at
lave de sidste forberedelser, undgå at
stresse vildt og i det hele taget begynde at
komme lidt ned i gear.

Nu er der jo mange, der før mig har haft
drømme, drømme om alt mellem himmel og
jord. I Shakespeare’s ”En skærsommer nats
drøm” var det Helena, der var forelsket i
Demetrius, der var forelsket i Hermia som
også Lysander var forelsket i. Her er det
drømmen om den store kærlighed.
Andre drømmer om at bygge deres eget
hus, nogen om at skrive en bog, et teaterstykke eller et filmmanuskript.
Nogen drømmer om at rejse over Grønlands
indlandsis på hundeslæde, andre om at
komme med en tur ud i rummet. I bogen
Gopler ældes baglæns, er drømmen at finde
et anti-ældningsmiddel, der kan stoppe vores kroppes aldringsproces og dermed i et
hug udrydde en masse aldersrelaterede
sygdomme (mere om det senere). Fælles
for næsten alle drømme er, at virkeligheden
sjældent lever op til drømmen!
Det er ikke derfor jeg tager afsted, for at
finde ud af, om drømmen kan bære, men
det bliver spændende at se, om den kan.
Helt fra jeg startede med at planlægge den
her tur, har mit indre billede af hvordan
afskeden på Klintebjerg Havn skulle forløbe,
stået som et klart pejlemærke. Jeg vidste
præcis hvordan det skulle se ud, hvad der
10 skulle ske, stemningen, det hele…….eller i

Det helt store mantra er jo, at vi skal producerer os ud af enhver krise, at vi skal forbruge mere og mere. Vi skal helst have nye
møbler og biler og nyt tøj konstant, og butikkerne og nettet er fyldt med ting, vi absolut ikke kan undvære. Et halv år giver mig
tid til at finde ud af, hvad jeg kan undvære,
hvad jeg har brug for, og hvad jeg absolut
ikke kan undvære. I bogen, og det er her
jeg vender tilbage til den, ”Gobler ældes
baglæns”, er der på en af de sidste sider
(uden at afslører for meget) en påstand om,
at det, der giver ”allermest værdi for pengene” = et langt liv er, hvis man konstant omgiver sig med familie, venner og gode kolleger. Konstant har noget i gang, engagerer
sig og interesserer sig for sin omverden.
Jeg har nu sejlet præcis 1 måned. Jeg er
nået gennem Holland, gennem den engelske
kanal med dens vilde tidevandssætninger og
strømræs og er nu tæt på Chebourg, som
markerer grænsen til Bretagne og de engelske kanaløer Jersey, Guernsey og Alderny.
Det har været spændende, udfordrende, og
jeg har savnet min familie. Men jeg har også
mødt hjælpsomme, super søde mennesker
rundt i de forskellige havne, talt med en
masse og blevet en del af et lille sejlersamfund.

Amsterdam i maj
det mindste hvad jeg ønskede, der skulle
ske. Det blev præcis som jeg havde drømt
om, helt præcist. Masser af venner og bekendte, familie, børn og børnebørn var mødt
op for at vinke farvel. Vejret var perfekt, og
jeg var præcis så nervøs og samtidig glad,
som jeg havde regnet med, at jeg ville være.

Lige nu lever jeg drømmen. Sejler fra sted til
sted, går på opdagelse i små fine byer, får
moules frites på hyggelige restauranter og
har set de første delfiner for boven af Jomfruen. Når barometeret bliver stående på
”Fair”, temperaturen er over de 20, og der
er dejligt vand at sejle på og nye steder at
besøge rundt det næste hjørne, så er drømmen intakt. Jeg glæder mig til de næste
mange måneder i selskab med Jomfruen og
alle dem, vi møder på vores vej, og så glæder jeg mig rigtig meget til min hustru kommer på besøg i august.

Jeg holdt en kort tale for at sige oprigtigt
tak, tak til alle, der var kommet langvejs fra,
jeg fik kysset min hustru på gensyn, givet
mine børnebørn og give mine unger et sidste kram og så lægge fra land.
Jeg nåede til Enebærodde, fik droppet ankeret og sikret mig, at jeg lå som jeg skulle og
satte mig modløs ned i kahytten ....hvad nu
mester Jakel?
Når jeg har taget ½ års orlov, er det også
for at finde ud af hvad jeg skal beskæftige
mig med de resterende år jeg har på arbejdsmarkedet. Jeg har arbejdet i det samme firma i nu 23 år. Det er et godt firma,
jeg har en endog rigtig god stilling, søde og
rare kolleger, så det er ikke det, der fejler
noget. Jeg kan dog godt føle, og her tror jeg
ikke jeg er alene, at jeg befinder mig i et
”hamster hjul” hvor jeg bare spæner derudaf hele tiden med det for øje at skulle optimerer og forbedre. Jeg SKAL interessere
mig for bundlinjer, GP1 og GP2, og forhåbentlig medvirke til opfylde aktionærernes
hedeste ønsker om flere og flere penge på
deres ”sparekassebog”.

Nu skal der justeres sejl, vinden dør og jeg
tror motoren bliver startet op for de sidste
sømil til en hyggelig ankerplads.
Fortsættelse følger...
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GUDSTJENESTER I ØSTRUP, SKEBY OG GERSKOV KIRKER
Hvornår

Gerskov

Søndag 7/8

Skeby

Keld B. Hansen

Østrup
19.30

Søndag 14/8

Neel Christiansen

Søndag 21/8

Neel Christiansen

10.30

Søndag 28/8

Keld B. Hansen

19.30

Søndag 4/9

10.30

Neel Christiansen

Søndag 11/9

Gudstjeneste v. Fjordens

Søndag 18/9

Neel Christiansen

Søndag 25/9

Keld B. Hansen

Søndag 2/10

Neel Christiansen

10.30
Dag i Klinte-

Bjerg (KBH)

10.30*
10.30

19.30
9.00

* = Børnekirkekoret Gelænderlærkerne deltager i gudstjenesten
Sognepræst og provst Keld B. Hansen, 23474144; Sognepræst Neel Christiansen,
30338434; Graver ved Østrup, Skeby og Gerskov kirker Henning Madsen, 41263411;
Organist: Niels Erik Clausen, 30556750.

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

NAVNE
Døbte:
Evi Laura Nissen
Degnegaard
Otto Gam Strønæs
Arthur Brandt-Rosenlund

Kirkebladet er
trykt på FSC
certificeret papir,
der støtter bæredygtigt skovbrug
verden over.

Elise Marie BrandtRosenlund
David Bjerre

Døde:

Birgit Aagaard
Hammershøi

Svend Aage Krüger

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.

