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 Orientering om lokal tradition ved Gry Malling Loehr, Klintebjerg 

 

Fastelavnstraditionen i Skovløkkeområdet 
Søndag den 19. februar 2023 kl. 9-14.30 
Skovløkkeskolens fastelavnsindsamling  

På fastelavnssøndag er der tradition for at 
elever fra Skovløkkeskolens 4., 5. og 6. 
klasse går fastelavnsoptog fra hus til hus i 
Skovløkkeområdet. Her samler de penge 
ind til den følgende fastelavnsfest, som 
ligger tirsdagen efter fastelavnssøndag, på 
Skovløkkeskolen.  

Traditionen om fastelavnsoptoget stammer 

fra gammel tid. Man mener, at traditionen 

har sin rod i Østjylland med inspiration fra 

Treårskrigen. Men også her i Skovløkke-

området findes der billeder fra fastelavns-

optog fra begyndelsen af 1900-tallet. Kar-

lene fra områdets gårde red fastelavnssøn-

dag optog fra sted til sted. De var til hest, 

som pigerne på gården havde pyntet, og 

karlene var i maskeradetøj. Ofte var opto-

get ledsaget af hornmusik og optoget 

stoppede ved hvert hus og fik æbleskiver, 

boller og andet godt. Fastelavnssoldaterne 

indsamlede ligeledes penge og mad for at 

kunne afholde den årlige fastelavnsfest. 

Fastelavnsoptoget havde stor betydning 

for fællesskabet i de små landsbysamfund. 

Det siges, at hvis man ikke fik besøg af 

fastelavnssoldaterne, var man ikke rigtig 

accepteret af lokalsamfundet. 

Det er denne gamle tradition fra landsbysam-
fundet, som igennem generationer er blevet 
Skovløkkeskolens form for fastelavnsoptog. 
Eleverne er iført hvide skjorter, skråhuer og 
skråbånd. Der er ligeledes en konge og en 
nar i følget. Børnene går på 4 ruter (hvis der 
er børn nok): Østrup, Klintebjerg, Gerskov/
Hessum/Ølund og Ørritslev/Ørritslev Skov.  

Fastelavn 1939-44. Rytterne er opstillet på 
gården, Niels Andersen Gyden 6 hos Aksel 
og Agnete Andersen. Billede fra arkiv.dk 
(https;//arkiv.dk/vis/1180658) 

Fastelavnssoldater i Klintebjerg. Feb. 2020.  

Musikken leverer børnene selv, idet de forin-

den har øvet sig på ” I alle de riger og lande” 

og ”Jeg elsker de grønne lunde”. Hvert hus 

giver sit bidrag til den årlige fastelavnsfest. 

De penge der måtte være tilovers, går til 

bolde og andet udstyr til børnenes hverdag 

på skolen.  

Indsamlingen i Skovløkkeområdet ligger søn-

dag den 19. februar fra klokken 9:00 og slut-

ter igen senest kl. 14:30. Tag godt imod vo-

res tapre fastelavnssoldater – giv dem et smil 

og måske en lille skærv til deres fest. 

Med venlig hilsen Afdelingsforældrerådet på 
Skovløkkeskolen (Kontakt: Gry 28973158) 

Får man mod forventning ikke besøg af faste-

lavnsoptoget (så betyder det altså ikke, at vi 

ikke kan lide jer i lokalsamfundet – men sna-

rere at vores soldater har fået trætte ben), så 

er det muligt at donere sit beløb på mobile-

pay: 28973158 (Gry). 
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Kalender 

MEDLEMMER AF Østrup-Skeby  
menighedsråd:  
Olle Fisker (ny formand), Birgit Vous, Karen 
Margrethe Clausen, Kari Hansen, Yvonne 
Durup, Lene Larsen, Esther B. Sørensen, 
Sheryl Nielsen, Kaj Hovhave, Bente Dahl 
Egeskov, Neel Christiansen og Keld B. Han-
sen 

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

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 eller til Neel Christi-
ansen på tlf. 30 33 84 34 / npc@km.dk 
for at få en samtale eller aftal, at I mødes. 

Frokostklubben for mænd 

Frokostklubben er altid den 1. tirsdag i måne-
den. 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.  
Her kommer de næste mødedatoer… 
 
Tirsdag den 7. februar kl. 11 - 13 
”Livet er en go´ idé” et titlen på Peter Kir-
kebys foredrag om den solosejlads, han sid-
ste år foretog i egen sejlbåd fra Klintebjerg til 
Gibraltar. 
 
7. februar mødes vi i konfirmandstuen 
ved Østrup præstegård, Præstevejen 8 i 
Østrup. 
 
Tirsdag den 7. marts kl. 11 - 13 
Frokostklubben tager på udflugt til lokal insti-
tution. Vi mangler lige det endelige tilsagn fra 
institutionen, men når Frokostklubben mødes 
7. februar, kan vi afsløre, hvor vi tager hen. 
Man kan også få besked om udflugtsmålet 
ved at ringe til præsten på 23 47 41 44. 

FolkekøkkenSkovløkken 
Årsskiftet 2022 - 23 

(Et super godt tilbud om fællesspisning) 

Sted:  
Østrup Forsamlingshus, Strøbyvej 51 
 
Tid: 
kl. 18.00 første ONSDAG i hver måned: 

1/2, 1/3, 5/4, 3/5 og 7/6  

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 

Tilmelding: 
Tilmelding skal ske fredagen FØR folkekøk-
ken-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). 

Mon du har set vores tilflytterinter-
view side 10 og 11? 
I næsten hver eneste nummer af kirke-
bladet bringer vi et interview med tilflyt-
tere, så hvis du er tilflytter til Skovløkke-
området (eller kender nogen, der er flyt-
tet hertil), vil vi gerne møde dig her i 
kirkebladet.  

Så hvis du har lyst til at deltage i et til-
flytterinterview, så skriv en sms til Gry på 
28 97 31 58 

7. 
FEB 

Menighedsrådsmøder 
23. februar og 21. marts kl. 19.00 afholder 
Østrup-Skeby menighedsråd menighedsråds-
møder. Møderne er offentlige, og derfor er du 
velkommen til at møde op og se, hvad der 
sker i dit lokale menighedsråd. 
 
Sted: konfirmandstuen v. Østrup præstegård. 

7. 
MAR 

23. 
FEB 

21. 
MAR 
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Klumme ved sognepræst Neel Christiansen 

 

 
Fastelavnssøndag den 19. februar 2023 hø-
rer vi i kirken om Jesus’ dåb i Jordanfloden 
og ugen efter om, at han bliver ført ud i 
ørkenen, hvor han faster i 40 dage og deref-
ter bliver fristet af Djævelen. 

I gamle dage – før reformationen i 1536 – 
havde vi også i Danmark en fasteperiode på 
40 dage inden påske. Fasten startede aske-
onsdag (onsdagen efter fastelavn) og varede 
til og med påskelørdag. Dog var søndagene 
undtaget. Det gav i alt 40 fastedage, hvor 
man kun spiste ét måltid mad om dagen. 
Måltidet skulle være efter solnedgang og 
måtte ikke indeholde animalske produkter. 
Luther og andre reformatorer i 1500-tallet 
gjorde op med de strenge fasteregler, og 
fasten blev dengang stort set afskaffet i de 
protestantiske lande. 

Med tiden er fastereglerne lempet i mange 
kirkesamfund – også i den romersk-katolske 
kirke. Men selv om folkekirken ikke opfordrer 
til faste, og at faste ikke er en kristen pligt, 
så er det blevet mere almindeligt, at enkelt-
personer bruger fasteperioden til at skære 
ned på sit forbrug af f.eks. alkohol, slik, kød, 

facebook eller TV-kiggeri. Idéen er, at fasten 
kan give overskud til noget andet. Man kan 
også bare rydde op – f.eks. i klædeskabet, i 
kælderen eller i garagen. 

Én ting er, at man selv beslutter sig for at 
skære ned på sit forbrug. Noget andet er, 
når man pga. krise med stigende fødevare- 
og energipriser har svært ved at få sine pen-
ge til at slå til og ikke ved, hvordan man skal 
klare dagen og vejen i den kommende tid. At 
fasten i gamle dage lå på et tidspunkt på 
året, hvor det for nogle kunne være svært 
for de fattigste at få mad på bordet, er ikke 
nogen trøst. 

Fattigdom er relativ. Det hjælper ikke nogen 
at henvise til gamle dage eller til folk, der 
lever meget anderledes end os selv. Vi sam-
menligner os med det, vi kender, enten os 
selv og det, vi før har kunnet gøre, eller med 
vores nærmeste familie og naboer. Men jeg 
tænker, at vi alle alligevel kunne bruge fa-
sten til at betragte os selv, vores vaner og 
vores forventninger til livet. Det er jo netop 
det, mennesket kan i modsætning til dyrene 
– vi kan betragte os selv. 

Faste, krise og impulssamfund 
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At betragte sig selv behøver ikke at betyde 
at dømme sig selv – hårdt eller mildt – men 
blot at se på, hvilke vaner og hvilke forvent-
ninger, der måske ikke stemmer så godt 
overens med de muligheder eller mangel på 
samme, der er for øjeblikket. 

Inden for de sidste tyve år har vi – som jeg 
husker det – haft to andre kriser. Finanskri-
sen i 2007-2009 og Coronakrisen i 2020-
2021 (den periode vi havde Coronarestriktio-
ner i Danmark). Men for mit eget vedkom-
mende kan jeg dårligt huske, hvordan kri-
serne påvirkede mig og mine nærmeste. Jeg 
ved dog, at den bolig, jeg købte i 2007 kun 
blev solgt for det halve fjorten år efter. Men 
det er da ikke noget, der stadig påvirker mit 
liv. Sagt på en anden måde: Kriser er noget, 
vi kommer igennem på den ene eller den 
anden måde. Det er dog lettest at sige, når 
man er på den anden side. 

Krisen, vi har nu, skyldes bl.a. en krig, vi 
ikke ved hvornår eller hvordan ender, og jeg 
synes da også, at vi har grund til bekymring. 
Men når vi skal forholde os til dagen og ve-
jen i den nærmeste fremtid, er det dog sta-
dig sådan, at vi må se på, hvilke vaner og 
forventninger vi har, og som måske kan 
ændres. 

Noget af det, jeg har lagt mærke til de sid-
ste 10-15 år, er, at vi gerne vil have nyt. 
Ikke nødvendigvis mere, men noget andet, 
end det, vi har. Mest forbavset blev jeg selv, 
da jeg kom på besøg hos et ældre par, der 
ikke kun havde skiftet bolig, men også hav-
de skiftet alle deres møbler ud. De havde 
kun et enkelt møbel tilbage fra deres gamle 

hjem. Ikke fordi, de ikke kunne lide deres 
gamle møbler, men de passede ikke til deres 
nye hus. Og de fortalte også, at de i begyn-
delsen havde haft svært ved at føle sig 
hjemme i deres nye hus. ”Mærkeligt,” tænk-
te jeg. ”Hvorfor har de så ikke købt et hus, 
der passede til de gamle møbler?” Jeg sagde 
ikke noget, og der kan selvfølgelig også væ-
re gode grunde til at vælge et moderne hus 
frem for et hus, der er lige så gammelt og 
umoderne som den bolig, man forlader. I 
øvrigt havde parret råd til at gøre, som de 
ville, så der er ikke noget at kritisere. 

Men efterfølgende er jeg kommet til at tæn-
ke på, at begrebet ’impulssamfund’ måske er 
meget godt dækkende for vores vaner og 
forventninger. Udtrykket har jeg fra den 
hollandske pædagog Gert Biesta, der mener, 
at hele vores samfund er gennemsyret af en 
idé om, at vi bare skal lade vores impulser 
styre os og gå efter de pludselige behov og 
indskydelser, som melder sig. Nu kan man 
vel ikke kalde et huskøb for et ’impulskøb,’ 
men for mig er det nyt, at selv ældre folk 
kan finde på at udskifte alle deres møbler. 

Nu er det jo altid nemmere at få øje på den 
slags ting hos andre, end hos sig selv. Men 
jeg har da gået og tænkt lidt på, om jeg 
mon selv har vaner og forventninger, der er 
styret af ’pludselige behov og indskydelser’. 
Og det kan jeg med lidt god vilje godt få øje 
på eksempler på. Så jeg har tænkt på, at 
den kommende faste for mit eget vedkom-
mende kunne bruges på at rydde lidt op i 
mine egne ’behov og forventninger’. Ideen 
er hermed givet videre…  

Der er nu gjort klar til plantning af skov på 
præstegårdsjorden, eftersom man har ind-
hegnet de områder, hvor der skal plantes. 
Det drejer sig om tre store områder og otte 
små kvadrater af 10 x 10 meter.  

Træerne skulle efter planen allerede have 
været plantet, men den hårde vinter i de-
cember og den meget regn i starten af janu-
ar har udskudt plantningen.  

Men når jorden er tilstrækkelig tør, bliver 
der plantet. 

Pga. de mange dådyrs appetit på små træer 

vil områderne være indhegnede indtil træer-
ne kan klare sig mod dådyrene.  

Det er meningen, at der skal isættes klaplå-
ger i hegnet, så man kan gå ind og ud og 
dermed stadig benytte de vante stier.  

Vi beklager, at der endnu ikke er isat klaplå-
ger og at adgangen til en sti er spærret. 

Også her venter vi på et bedre føre, idet 
klaplågerne isættes af tunge maskiner, der, 
når jorden er våd, vil sætte dybe spor i jor-
den.  

Menighedsrådet 

Orientering om skovprojektet på  

præstegårdsjorden i Østrup 
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Orientering ved Kaj Hovhave, Skovgyden, og formand for Landdistriktsrådet 

Fjernvarme - nærvarme - individuel varme  
i Skovløkkeområdet 2023 

Alle i Skovløkkeområdet har mærket de 
store stigninger på varme og elektricitet, og 
det har været en tilskyndelse til at ændre 
på disse kilder, hvor der er mulighed for 
det.  
 
Det er lige fra at vaske/opvaske på de tider, 
hvor priserne er lavest, til lavere temperatu-
rer i boligerne og andre tiltag.    
 
Der har tidligere været forsøgt at få fjern-
varme til Daugstrup, Østrup og klintebjerg, 
men uden held.  
 
Siden er der arbejdet for et nærvarmeværk 
i Klintebjerg. Nu da Gartneriet Krebs har 
lavet aftale med fjernvarme Fyn, så har 
Fjernvarme Fyn åbnet en mulighed for 
fjernvarme i ovennævnte områder, men det 
er en forudsætning, at tilslutningen er til-
strækkelig stor.  
Netop nu er der også ved at blive etableret 
fjernvarme til Gartneriet Timmermann på 
Skovgyden, og det undersøges pt, om fjern-
varmen også her kan udvides til resten af 
Skovgyden frem mod Skovløkkeskolen.  
 
Ørritslev ligger i relativ kort afstand fra eksi-
sterende fjernvarme i Otterup øst og med 
mulighed for et nyt bosætningsområde på 
Strandvejen øst og nord. For Otterup kunne 
det også her være en mulighed at arbejde 
for fjernvarme. 
  
Baggrund: 

• Prisstigninger på varme og el på 10-
50.000 kr. pr år pr husstand  

• Værdiforringelse af den enkelte ejen-
dom med 50-100.000 kr. 

• Vanskeligt at sælge ens ejendom, 
hvis der ikke er alternativ varme til 
gas og olie.  

• Udfasning naturgas og olie, som er 
et krav fra staten inden 2030  

• Bidrage til CO2 reduktionsmål for alle 
på 70% i 2030 i forhold til 1990 

 
Hvorfor vi lokalt skal arbejde for fjern-
varme, nærvarme m.m.: 

• Spare 10-50.000 kr. pr år afhængig 
af opvarmningsform og rutiner for 

Der arbejdes med at grave fjernvarmerør 
ned ved gartneriet Timmermann 

Kirkebladets redaktion har bedt Kaj 
Hovhave om at skrive en artikel om alt 
det, der sker på energiområdet lige nu. 
Både med hensyn til fjernvarme, nær-
varme og de individuelle varmeløsnin-
ger. Artiklen er af allerstørste vigtig-
hed!  

Enhver bør være bevidst om, hvorvidt man 
kan få fjernvarme eller ej. Og hvis ikke man 
har udsigt til fjernvarme, skal man gøre op 
med sig selv, om man i landsbyen vil nøjes 
med individuelle varmeløsninger, eller om 
man vil finde en fælles varmeløsning, som 
kan have sine klare økonomiske og drifts-
mæssige fordele. Hvis man ønsker en fælles 
løsning, skal man ikke forvente, at Nordfyns 
kommune tager initiativet - det skal man selv 
gøre! En nærvarmeløsning vil kræve, at man 
i landsbyen får dannet et aktivt udvalg, der 
trækker i kommunen og sammen med den 
får skabt en løsning.   

God læselyst!... 
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benyttelse af strøm 

• Opnå fastholdelse af de enkelte boli-
gers værdi måske endda værdistig-
ning 

• Leve op til kravet om udfasning af 
olie og gas a.h.t. vores klima  

 
Hvordan: 

• Tilkoble sig fjernvarmen hvor det er 
muligt (muligheder kan ses på kom-
munens eller Fjernvarme Fyn´s  
hjemmeside, men man kan også 
arbejde for at flere områder kan 
komme med ved fælles engagement 
og kontakt til Nordfyns kommune og 
Odense fjernvarmeselskab) 

• Etablere et lokalt nærvarmeværk, 
hvor der er et større landsbysam-
fund. 

• Udskifte eksisterende olie/ gas/ pel-
letfyr med individuel varmepumpe 
evt. kombineret sammen med fælles 
solcelleanlæg evt. fælles vindmølle-
anlæg   

 
Hvad skal der til for at få fjernvarme , 
nærvarme,  varmepumpe: 

• Tilmeld jer muligheden for fjernvar-
me hvor det er muligt ud fra den 
officielle liste for fjernvarme (gælder 
for Daugstrup-Østrup og Klintebjerg) 

• Etablere en aktiv arbejdsgruppe hvor 
man kan se muligheden for at få 
fjernvarme og vil arbejde for dette 
(f.eks. Gerskov- Ørritslev og Skovgy-
den) 

• Etablere en aktiv gruppe, der vil 
arbejde aktivt for en etablering af et 
nærvarmeanlæg evt. kombineret 
med solcelleanlæg (F.eks. Hessum, 
Bogø, Ørritslev) 

• Udskifte eksisterende varmekilde 
med en varmepumpeløsning, dvs. 
jord til vand, luft til vand eller luft til 
luft som er en individuel indsats og 
beslutning ved mere ensomt liggen-
de beboelser     

 
Hvad koster det: 

• Mulighed for fjernvarme estimeres til 
ca. 100.000 kr. men er under afkla-
ring  

• Mulighed for nærvarmeværker til ca. 
100.000 +++ (+ en række følgeom-
kostninger, der først kan estimeres 
når projektforslag findes  

• Individuel løsning jævnfør ovenstå-

Fjernvarmerør klar til at blive lagt i jorden - 
over for gartneriet Timmermann  

ende vil typisk koste mellem 
100.000kr og 250.000 kr. afhængig 
af, hvilken løsning der vælges.   

 
Hvornår kan vi få det 

• Bedste estimat vil være 1-5 år af-
hæng af løsningsforslag   

 
Hvilken hjælp kan opnås  

• Hvis der er spørgsmål, kan lokalråd/ 
kommune spørges om råd og vejled-
ning, men det vil være den enkelte 
lokale initiativgruppe, der skal lave 
basisarbejdet 

• Når projektet er defineret, kan det 
afklares, hvilke tilskud der evt. kan 
opnås   
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Orientering ved Kenneth Nielsen, Gerskov 

 

Borgergruppe kæmper for Natur og Fjord  
Naturen er kun til låns. Men de seneste 
mange år har vi brugt den, så der snart ikke 
er mere af den tilbage.  
 
Den måde vi hidtil har brugt vores omgivel-
ser på, har vist sig ikke at være bæredygtig. 
Vi mister arter med foruroligende hast. Det 
gælder både planter, insekter, fugle, fisk og 
pattedyr. Nogle stortrives, andre har det 
meget svært. Økosystemer er ude af balan-
ce, og årsagen skal findes i den måde, vi 
mennesker lever på. Vi bliver flere og flere. 
Flere til at bruge naturens plads og dens 
ressourcer.  
 
Hvordan var det før i tiden? 
Når jeg husker tilbage på min barndom, så 
tænker jeg på mine bedsteforældre. De hav-
de en køkkenhave og nogle dyr. De var næ-
sten selvforsynende. Min farfar fortalte om 
en fjord og et opland, hvor det vrimlede 
med fisk, og hvor fuglene fløj i massevis. De 
gik på jagt, fiskede, fik mad på bordet og 
oplevede naturen fra sin smukkeste side. 
Min far fortalte mig også om sine unge dage 
med fiskeri i fjorden, om hvordan de kunne 
fange så mange fisk, at min farmor måtte 
bede dem om ikke at tage flere fisk med 
hjem. Han fortalte om ture til Gabet, hvor de 
kunne fange bunker af torsk på få timer. Der 
har været masser af liv i fjorden.  
 
I min barndom i 80-90´erne, var det stadig 
muligt at fange torsk, fladfisk og ål i fjorden 
og langs den nordfynske kyst. Når vi havde 
fri fra skole, gik turen oftest hjem efter fi-
skegrejet og så ellers ud for at fiske. Jeg har 
haft rigtig mange gode oplevelser i fjorden 
og ved oplandet omkring kysten.  
 
Dengang var der flere erhvervsfiskere og 
fritidsfiskere langs fjorden, og når de lagde 
til havn i Klintebjerg, var det altid spænden-
de at se, hvad de havde fanget. I dag er der 
ikke flere erhvervsfiskere tilbage.  
 
Den dårlige udvikling 
De sidste 20-30 år er der sket store ændrin-
ger. Fiskene på bunden er forsvundet, og 
flere områder er som ørkner. Overfiskeri, 
moderne landbrug, råstofindvinding og spil-
devand fra byerne har ødelagt levestederne 
på land og i vand. Vi har et økosystem ude 
af balance. Jeg ville ønske, vi kunne give 
vores børn den samme oplevelse ved vandet 

og i naturen, som jeg havde sammen med 
min far og farfar. Det kan vi ikke. Vi kan 
ikke længere fange torsk, fladfisk eller ål 
her på Nordfyn. Det har vi ikke kunnet de 
sidste 20 år. Livet i fjorden er forsvundet.  
 
Håb for fremtiden? 
De sidste mange år har vi håbet på politisk 
vilje til forbedring af naturen på land og i 
vand. Vi står i en naturkrise. Der er kun 
2,5% vild natur tilbage i Danmark. Vi er 
DET land i Europa med mindst natur tilba-
ge. Det ser vi langs fjorden. Flere fugle- og 
fiskearter er næsten forsvundet. Hvis vi 
skal leve op til EU´s krav om en god økolo-
gisk tilstand senest i 2027, skal der ske 
noget NU.  
 
Heldigvis ser det ud til, at politikerne har 
fået øjnene op for dette. Fjordsamarbejdet 
er et samarbejde, hvor kommuner, erhverv, 
naturforeninger og forskere, er gået sam-
men om at lave en langsigtet plan for fjor-
den. Her har de alle forpligtet sig til at sik-
re, at vi når en god økologisk tilstand se-
nest år 2027.  

Udstilling på Fjordens Dag 2022: ét akvarie 
viser fjorden, som den var en gang. Et 
andet akvarie viser fjorden, som den er nu.  
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Borgerforeningen  
Desuden kæmper ”Borgerforeningen for na-
turudvikling og sundere fjord”, der blev stiftet 
i april 2022, for livet i fjorden og naturen om-
kring den. Der er sket meget det sidste ½ år. 
 
Vi var med til Fjordens dag, og så er vi i gang 
med en masterplan for oplandet omkring 
fjorden. Vi er med til at tage vandprøver i 
samarbejde med forskere fra SDU, vi havde 
et infomøde i november i samarbejde med 
SDU og Danmarks Naturfredningsforening, 
Nordfyn, omkring resultaterne af vandprøver-
ne. Her var bred opbakning, og Skalleværket 
var fyldt til randen. Her blev det også vendt, 
hvad fremtiden byder på. Vi kan se, at der er 
mange, som er bekymret for fjorden og natu-
ren omkring den, og ønsker at der bliver gjort 
en forskel.  
 
Ålegræs er ”mirakelplante for klimaet”  
Hvad er så det Ålegræs for noget? Ålegræs 
bidrager til en rig biodiversitet i de danske 
fjorde og langs vores kyster, og er vigtige 
levesteder for fisk og fugle. Ålegræs optager 
store mænger CO2, kvælstof, fosfor og så 
stabiliserer det havbunden (kystsikring). Des-
værre er der ikke så meget ålegræs tilbage i 
fjorden, ja næstet intet – faktisk under 2% 
(tidligere ca. 70-80%). Det skal vi have tilba-
ge. Hvis vi får nedbragt kvælstof og fosfor i 
fjorden, kan ålegræsset leve og formere sig, 

og optage CO2, fosfor og kvælstof. Men nu 
er der er for meget fosfor og kvælstof til, at 
det kan gro. Derfor er vandprøver vigtige. 
De bruges til kortlægning af, hvor der udle-
des store mængder kvælstof og fosfor, så vi 
kan handle der, og dermed bidrage til at 
nedbringe denne udledning, så vi kan gå i 
gang med at plante ålegræs og få livet til-
bage i fjorden. 
 
I Borgerforeningen for naturudvikling og 
sundere fjord mangler vi folk, der vil hjælpe 
med vandprøver og senere plante ålegræs. 
Så meld dig, hvis du vil hjælpe med dette 
indimellem.  
 
Send en mail til naturudvikling@gmail.com, 
så kontakter vi dig hvis aktuelt. 
 
Borgerforeningen for Naturudvikling 
og sundere fjord vil gerne invitere alle 
interesserede til et kort informations-
møde om vandprøver og ålegræs ud-
plantning onsdag den 22/2 kl., 20-21 i 
Skalleværket i Klintebjerg havn.  
 
Alle er velkomne. 

Ålegræs i Odense Fjord - før og (næsten) nu 



10 

 
 

Tilflytterinterview ved Keld Balmer Hansen 

Familie fra Tyskland flytter til Hessum 

Are, Janine, Uwe og Alexandra Altemeyer 

Familien Altemeyer, der består af Uwe, 
Janine, Alexandra og Are, kommer fra 
Stralsund, der ligger ud til Østersøen i 
det nordøstlige Tyskland. Men i okto-
ber 2022 købte familien huset på Hes-
sum Bygade 50 i Hessum, og umiddel-
bart derefter flyttede de ind. Familien 
bor nu permanent i Danmark. 
 
Uwe 
Uwe er forsvarsadvokat, og han har sit eget 
firma, hvor han lever af at rådgive virksom-
heder i virksomhedsret. Han deltager også i 
retssager, der drejer sig om konkurser, be-
drageri mv. Uwe driver stadig sit firma i 
Tyskland og kører hver uge til Stralsund 
eller til en af de tyske storbyer for at tale 
med klienter og arbejde med de retssager, 
han er engageret i. Uwe fortæller, at han 
ikke længere påtager sig nye sager, og at 
det er tanken, at han sidst på året stopper 
med at arbejde for at hellige sig sit nye liv i 
Danmark.  

Janine 
Janine har været advokatsekretær 
i Uwes firma. Hun har også arbej-
det som sekretær i kommunalt 
regi, men hun har sagt sit arbejde 
op og har nu god tid til at koncen-
trere sig om livet i Danmark.  
 
Derfor flyttede vi til Danmark 
Uwe og Janine forklarer, at den 
endelige beslutning om at flytte 
blev truffet i julen 2021, og i dag 
føles det som den helt rigtige be-
slutning.  
 
Vi flyttede først og fremmest for 
børnenes skyld, forklarer de, for vi 
vil meget hellere have, at vores 
børn vokser op i Danmark. Vi fin-
der, at folk i Danmark er mere 
venlige, afslappede og rolige. Hele 
stemningen blandt folk er mere 
behagelig, og efter vores mening 
er skolerne også bedre i Danmark. 
Undervisningen er mere afvekslen-
de, og lærerne skælder ikke nær 
så meget ud, som de gør i Tysk-
land. 
 

En sidegevinst ved at flytte til Danmark er, at 
det danske samfund er mere udviklet.  Her 
fungerer fx internettet, og den offentlige for-
valtning er også bedre i Danmark. Så på det 
tekniske og administrative område er Dan-
mark lysår foran Tyskland. 
 
Derfor, siger de, er der mange i Tyskland, der 
har lyst til at flytte til udlandet. Vi har fx man-
ge venner, der overvejer at flytte, for man er 
generelt trætte af det tyske samfund, og i 
Tyskland beundrer man specielt menneske-
nes levevis i de nordiske lande.  
 
Skovløkkeskolen 
Are er og Alexandra er startet i Skovløkkesko-
len, hvor Are går i 1. klasse, mens Alexandra 
går i 5. klasse. De kunne ikke dansk på for-
hånd, men allerede efter et par måneder i 
skolen kan man føre en kort samtale på 
dansk med de to. De er blevet godt modtaget 
af deres lærere og klassekammerater, og de 
modtager sammen med de andre udenland-
ske elever på skolen (de er 6 i alt) et par ti-
mers danskundervisning om ugen.  
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Janine udtaler, at det er fantastisk, at man 
på skolen har morgensang hver morgen. 
Det kender de ikke fra Tyskland. Hun glæ-
der sig også over at se, at der er et godt 
venskab mellem elever og lærere og mel-
lem eleverne indbyrdes. Undervisningen er 
mere afvekslende end den undervisning, de 
har mødt i Tyskland. På Skovløkkeskolen 
finder hun, at der er en god blanding af 
klasseundervisning, sport, sang og værk-
stedsarbejde. Sommetider bliver der også 
lavet mad.  
 
Det er anstrengende at være ny 
Uwe og Janine fortæller, at det også er 
anstrængende at flytte til Danmark. Næsten 
alt er jo nyt, så det som andre betragter 

som en selvfølge, er bestemt ikke 
en selvfølge for os. Janine har fx 
lige været med sin bil i vaskehal-
len i Otterup, og der skal man 
lige sætte sig ind i, hvordan det 
fungerer med sådan en vaskehal. 
Heldigvis er folk rigtig gode til 
engelsk, og mange er også gode 
til tysk, og vi oplever, at folk altid 
er venlige og parate til at hjælpe.  
 
For børnene er det også en ud-
fordring med skoledagene, der 
foregår på dansk, men derfor er 
de nu alligevel glade for at gå i 
skole.  
 
Vores mål er at blive danske 
Uwe og Janine fortæller, at deres 
mål helt klart er at blive danske. 
Janine suger til sig af det danske 
sprog. Hun hører dansk radio, ser 

 

Familien foran deres hus i Hessum 

Uwe og Janine Altemeyer 

 

dansk TV og læser med i børne-
nes danske skolebøger. Og Uwe 
siger, at når han først er stoppet 
med sit arbejde, vil han sætte 
alle kræfter ind på at lære dansk.  
 
Familien er også i færd med at 
lære om dansk kultur, og de vil 
gerne lære hele landet at kende, 
så de på alle planer kan blive 
rigtig danske.  
 
Og når de så på sigt har fået lært 
det danske sprog og er blevet 
dus med det danske samfund, så 
kan det godt være, at Uwe og 
Janine begynder at søge arbejde i 
Danmark. Det vil tiden vise. 

Foreløbig glæder familien sig over, at de er 
kommet til at bo i Hessum, der levet op til 
drømmen om at bo på landet og ikke så langt 
fra kysten.  
 
De bor nu i et dejligt, renoveret, 200 år gam-
melt hus i Hessum. Der er god plads, og til 
huset er der en stor have med gamle æble-
træer. De fortæller, at de med tiden gerne vil 
have høns. 
  
Det bliver spændende at følge familien i de 
kommende år! 
 
Jeg siger tak for besøget, hvor jeg blev mod-
taget med stor hjertelighed samt med god 
kaffe og kage. 



Døde: 
Bjørn Paw Levå  
Bertha Sørensen 

Kirsten Iskou Sørensen 
 
 

NAVNE 

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. 

Kirkebladet er 
trykt på FSC 

certificeret papir, 
der støtter bære-
dygtigt skovbrug 

verden over. 

GUDSTJENESTER I GERSKOV, SKEBY OG ØSTRUP KIRKER 

Hvornår Gerskov Skeby Østrup 

Søndag 5/2  Septuagesima                     KBH  10.30  

Søndag 12/2                                           NC   9.30 

Søndag 19/2 Fastelavn                             NC 10.30   

Søndag 26/2                                           NC  10.30  

Søndag 5/3                                           KBH   10.30 

Søndag 12/3                                         KBH 10.30   

Søndag 19/3                                           NC  10.30  

Søndag 26/3                                         KBH   10.30 

Søndag 2/4 Palmesøndag                         NC 11.00   

Torsdag 6/4 Skærtorsdag                       KBH 19.00*   

Fredag 7/4 Langfredag                           KBH  10.30  

Søndag 8/4 Påskedag                             KBH   10.30* 

Mandag 9/4 Anden påskedag                    NC 10.30   

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

* = Kirkekoret Gelænderlærkerne deltager i gudstjenesten 


