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Walk and talk med konfirmanderne
Frans af Assisi
Insektvenlige kirkegårde

Tilflytterinterview med Thomas
og Mia fra Kvindevadgyden

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

Reportage ved Keld B. Hansen

Walk and talk med konfirmanderne
somme, fornuftige svar på de svære
spørgsmål.
Derfor kom spørgsmålene
Inspirationen til spørgsmålene om bekymringer, om præstation og om, hvad der er
vigtigt her i livet, kommer fra en helt bestemt fortælling i Det nye Testamente:
I Lukasevangeliet findes fortællingen om
Jesus, der kommer på úanmeldt besøg hos
de to søstre, Maria og Martha. De tolv disciple er også med, og derfor går der panik
i Martha, da hun ser, at hun får så mange
gæster på én gang. Hun vil jo gerne være
en god vært, og derfor går hun straks i
køkkenet, og derefter går hun omkring og
sørger for gæsterne.

Benjamin og Jonas

Men søsteren, Maria, går ikke i køkkenet.
Hun sætter sig ”bare” for at lytte til, hvad
Jesus har at fortælle.

Af hensyn til corona foregår meget af konfirmandundervisningen udendørs. Og hvad
er mere oplagt end at arrangere en walk
and talk med konfirmanderne.

Det bliver Martha meget forarget over.
Maria burde efter hendes opfattelse hjælpe
til i køkkenet. Men Jesus roser Maria, fordi
hun giver sig tid til mødet med ham, og
han bebrejder Martha, fordi hun gør sig en
masse (unødvendige) bekymringer.

Sidste tirsdag gik vi en tur ud af Brale og
tilbage igen (cirka 1 km hver vej), og konfirmanderne, der var opdelt i grupper på to
eller tre, skulle svare på spørgsmål om bekymringer, om præstation og om, hvad der
er vigtigt her i livet.

Jeg sluttede undervisningstimen med at
fortælle historien om Martha og Maria. Og
jeg fortalte, at historien netop handler om
bekymringer, om præstation og om, hvad
der er vigtigt her i livet.

Spørgsmålene om bekymringer lød fx: Kender du til at have bekymringer? Har du et
godt råd til den, der overvældes af bekymringer? Kunne du forestille dig at bede til
Gud, hvis du er bekymret for noget?
Spørgsmålene om præstation lød fx: Oplever du, at der er meget fokus på præstation i dit liv? Er det et problem at stræbe
efter at gøre det perfekte? Er det realistisk,
at man kan gøre alting perfekt?
Og spørgsmålene om det vigtige i livet lød
fx: Hvad er det mest nødvendige for at få
et godt liv (mad gælder ikke)? Hvad er
vigtigst: At hjælpe dine forældre med rengøring eller snakke i telefon med din mormor? Hvad er vigtigst: At sove længe eller
gå i kirke?
Efter gåturen gennemgik jeg spørgsmålene
med konfirmanderne. Der var jo ingen facitliste med rigtigt og forkert, så hver især
skulle bare melde ud med, hvad man mente. Og der fik jeg rigtig mange gode, tænk-
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Sofia og Ann-Sofie

Kalender
5.
AUG

Update på livet i kirken
Der afholdes gudstjeneste...
hver søndag, og hvis vi ikke overstiger et
vist antal (antallet er forskellig fra kirke til
kirke), kan alle synge med. Ellers er det kun
kirkesangeren, der synger.

Vanddag for børn
torsdag den 5.
august kl. 10 - 14

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.

Børnekirkekoret ”Gelænderlækerne”…
er igen begyndt at øve. Man 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.
Gospelkoret ”Happy Voices”…
øver også. For mere information, se
www.happy-voices.dk

Tilmelding til Keld B. Hansen, 23 47 41 44,
kha@km.dk eller på kirkens facebookside.
Ny cykelsti som sikker skolevej
Skovløkke Lokalråd har ansøgt Nordfyns
kommune om at få etableret en cykelsti fra
Skovgyden over ”Vøjremosen” til Klingeskov.

støtte til projektet, og derfor vil cykelstien
blive etableret i år. Der vil blive opsat skilte,
og børn fra Klintebjerg, Gerskov og Gersø
kan bruge stien som sikker skolevej. Alle
andre er også velkomne til at benytte den
naturskønne sti.

Nordfyns kommune har givet tilsagn om sin

Kortet viser den kommende cykelsti
markeret med rødt

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 for at få en samtale
eller aftal, at I mødes.

MEDLEMMER AF Østrup-Skeby
menighedsråd:
Birgit Vous (formand), Olle Fisker, Kari Hansen, Yvonne Durup, Steen Risum, Lene Larsen, Lars Larsen, Esther B. Sørensen, Sheryl
Nielsen, Kaj Hovhave og Keld B. Hansen
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Artikel af Lars Larsen, Østrup

”Idioten” - om Frans af Assisi
”Idioten” er et tilnavn, Frans af Assisi
muntert kunne finde på at give sig
selv. Og om ham, som har lagt navn til
den nuværende pave, skal det følgende
handle.

han så en prangende hal fyldt med rustninger, der alle var mærket med korset, og en
stemme sagde: ”Disse er til dig og dine soldater”. Det tog Frans som et varsel om den
store hæder, der ventede ham i krigen.

Den vilde ungdom
Francesco Bernadone blev født i Assisi omkr.
1180 som søn af en rig klædehandler. Frans
kom i skole hos nogle præster i byen, men
det er nok begrænset, hvor meget han lærte
her. Han følte sig langt mere tiltrukket af
troubadourerne, der var omvandrende digtere som sang og digtede om især unge
mænds kærlighed til bedårende kvinder, de
ikke kunne få og om disse ynglinges heltegerninger.

Et afgørende møde med en spedalsk
Frans nåede imidlertid aldrig frem til sit bestemmelsessted, for i en drøm blev han
befalet at vende tilbage til Assisi, hvilket han
gjorde. Det var i 1205, og han genoptog sit
gamle soldeliv med vennerne – skønt noget
i ham ikke var, som det plejede at være. For
en dag, da han på en ridetur mødte en spedalsk, var hans første reaktion en følelse af
afsky overfor den syge, der var ved at blive
ædt op indefra. Men pludselig blev afskyen
afløst af medlidenhed, og han steg af hesten og gik hen og omfavnede og kyssede
den syge, som han gav alle de penge, han
havde på sig. Og fra nu af var hans liv total
forandret.

Som ung var Frans så udpræget ingen livsfornægter, og det kneb meget med at leve
op til far Pietros ønske om at vise interesse
for dennes mange forretninger. Frans havde
et muntert sind og ville hellere drikke vin
med vennerne, synge troubadoursange og
vise sig i prangende klæder. Så han levede
det søde (natte)liv og smed bogstaveligt talt
om sig med faderens penge. Men det var
ikke kun sig selv og hans venner, der var
genstand hans gavmildhed, for allerede den
gang viste han en instinktiv sympati for de
fattige, som således også nød godt af hans
rundhåndethed.

Kort tid efter drog han på en pilgrimsrejse til
Rom, hvor han – beskæmmet af de nærige
kollekter, der blev indsamlet ved selveste
Skt. Peters grav – byttede tøj med en fattig
tigger for selv at opleve fattigdommens ydmygelser og lidelser. Hjemme igen deltog
han kort tid efter i en messe, hvor dagens

Ved 20-årsalderen fik han den ide, at han
ville være soldat og vinde hæder på ’ærens
mark’ i en af de tilbagevendende skærmydsler mellem de italienske bystater. Det blev
dog noget af en smutter, for i stedet for den
efterstræbte ære blev han snart fanget og
sat i fængsel, hvor han måtte sidde et år.
Dette satte dog ikke en stopper for hans
soldaterdrømme, og han ønskede nu at sluttede sig til Walter af Brienne, der lå i strid
med selveste kejseren. Natten før han skulle
afsted havde han imidlertid en drøm, hvor
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Frans af Assisis originale klædedragt

evangelium var taget fra Mathæusevangeliet, hvor Jesus i kapitel 10 siger til disciplene:
”Helbred syge, opvæk døde, rens spedalske,
uddriv ånde onder! I har fået det for intet,
giv det for intet. Skaf jer ikke guld eller sølv
eller kobber i jeres bælter; ikke taske til
rejsen eller to kjortler eller sko eller stav; thi
en arbejder er sin føde værd.”

dom, der hvilede på skrifterne, så de kunne
praktisere Kristi budskab med samme åbne
sind som et barns.

En munkeorden bliver til
Straks efter messen skaffede Frans sig af
med sine få ejendele: sit tøj, sin vandrestav
og sin pung og iførte sig en grov ufarvet
tunika, som ellers kun blev båret af den fattigste landbefolkning. Den blev holdt sammen med et reb, og denne grålige klædedragt gav siden franciskanerne deres tilnavn: gråbrødrene. Og iført denne gik Frans
nu rundt i Umbrien og prædikede enkelhed
og ydmyghed – et liv, der skulle efterligne
Jesu liv. Frans havde fundet sit kald, der
ikke var ridderværdighed, men et liv i tjeneste, som den kom til udtryk i bønnen:
”Herre, gør mig til et redskab for Din fred.”

Frans af Assisi prædiker for fuglene
Den sidste tid
I 1224 trak Frans sig alene tilbage for at
bede i 40 dage i Appeninerbjergene, og da
han vendte tilbage havde han som den første nogensinde modtaget stigmatiseringen
– han havde fået Kristi sårmærker, de sårmærker, Jesus havde fået, da han blev
korsfæstet. Disse sår og den lidelse, der
fulgte med dem, fulgte Frans til han døde
to år senere.

Snart blev han fulgt af andre. De havde ligeledes frasagt sig alt jordisk gods, iført sig
samme klædedragt som Frans og skaffede
sig til dagen og vejen ved arbejde og tiggeri.
Stille og roligt voksede skaren omkring
Frans, og snart udviklede den sig til en religiøs orden fast forankret under pavestolen.
Den blev inddelt i provinser, og grupper
kunne sendes til andre lande, bl.a. Danmark,
hvortil de første gråbrødre kom vandrende
barfodet og i lappede klæder, og her grundlagde de i 1232 det første kloster i Ribe.

Frans er gennem tiden blevet kaldt alt lige
fra gal til genial. Tilbage står dog, at denne
idiota, som han kunne titulere sig selv, på
alle måder må betragtes som enestående.
For med sin faste overbevisning om, at penge og rigdom skiller mennesker fra Gud og
fra hinanden, lykkedes det ham gennem sin
dybe tro og sit personlige engagement at
personificere det, der mange hundrede år
senere blev kaldt ’ærefrygt for livet’. Ja, så
stor var Frans’ ærefrygt, at han bl.a. i sin
store hymne ”Solsangen”, som findes i salmebogen som nummer 17 i Johannes Johansens gendigtning, ser hele Guds skabning fra solen til det mindste af det mindste
– ja selv døden – som bundet sammen i et
søskendeforhold – båret af dyb kærlighed.

Frans blev aldrig nogen ’bogens mand’ selv
om han satte stor pris på det skrevne ord,
og han formanede sine brødre, at de – når
de fandt guddommelige ord nedskrevet –
skulle samle dem op og bevare dem ordentligt. Denne respekt førte dog ikke til, at han
gik ind for oprettelsen af egentlige studiehuse. Disse ville nemlig blot føre til, at
”mindrebrødrene”, som gråbrødrene også
blev kaldt, ville blive verdensfjerne og alt for
akademiske i deres tilgang til Gud. Denne
skulle jo være præget af den levede kristen-
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Artikel af Keld Balmer Hansen

Insektvenlige kirkegårde
De tre kirkegårde ved Østrup, Skeby
og Gerskov kirker er som fredfyldte
haver. De tro gravere, Henning Madsen og Lisbeth Jensen, er ansat til at
passe alle tre kirkegårde, og jeg ved,
at mange beundrer vore kirkegårde,
fordi de er meget smukke og velholdte.
Kirkegårde under forandring
Kirkegårde forandrer sig med tiden. Det
sker meget langsomt, og derfor lægger
man måske slet ikke mærke til, at de er
under forandring. Men gravsteder bliver
oprettet og gravsteder bliver efter 10, 20,
30 eller måske flere år nedlagt. Med tiden
fylder områderne med gravsteder mindre,
blandt andet fordi der bliver forholdsvis
flere urnegravsteder, og de fylder af gode
grunde mindre en kistegravsteder.

Stauder, der bruges til alterbuketter
for, at de aktive gravsteder så vidt muligt
ligger samlet og tæt på kirken. Hensigten
er, at kirkegårdene til enhver tid tager sig
godt ud, og at folk er tilfredse med dem.
Biodiversitet
I løbet af de sidste ti år er ordet biodiversitet kommet på næsten alles læber, og
mange er blevet opmærksomme på, at der
skal gøres noget for at hjælpe både planteog dyrelivet. Det arbejde får nu også lov til
at præge vore kirkegårde, hvor graverne,
Henning og Lisbeth, vil gøre en ekstra indsats for insekter og blomster. Henning fortæller, at en TV-serie med ”Bonderøven” på
besøg i Hjørring kommune satte gang i
drømmene om at skabe små forandringer
på vore tre kirkegårde. Og det haster med
at give bedre betingelser for insekterne, for
vi står midt i det, som man kalder ”den 6.
massedød” i klodens historie. Henning fortæller, at historien fra Hjørring kommune
viste, at man fik vendt udviklingen, så der
på kort tid kom flere sommerfugle og insekter.

Lidt højere græs og blomster sået v. bænk
Når de aktive gravsteder samlet set fylder
mindre, lægger det op til, at man stille og
roligt gør kirkegårdene mere parkagtige.
Samtidig arbejder menighedsråd og gravere
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Det følgende handler nu om de tiltag, som
graverne i enighed med menighedsrådet
gennemfører på kirkegårdene…

Blomsterfrø
Billedet yderst til venstre er fra den ”ny kirkegård”, der ligger på den anden side af
vejen i forhold til Østrup kirke. Der, ved
”Skovkirkegården”, lader man også græsset
gro omkring æbletræet, og i baggrunden,
ved bænken, har man sået blomsterfrø.
Frøene, der er vilde danske sorter, begynder
at blomstre i år, og til næste år bliver det
endnu bedre. Blomsterne giver flere insekter, og i sidste ende giver det flere fugle.

Østrup kirkegård

Stauder
Det næste billede viser tre gravsteder, der
er lagt ud med stauder. Stauderne har været der i flere år, og de leverer blomster til
buketten, der står på alteret, når der er
gudstjeneste.
Insekthoteller
På billedet til venstre kan du se kvas fra
sidste års hækklipning. Kvaset anbringes
under hækken og fungerer som et insekthotel.

Grene og blade komposteres
Kirkebladets forside er fra kirkegården i
Østrup. Det viser et område, hvor man har
valgt at lade græsset gro. Det ligger syd for
kirken mellem Østrup kirke og Østrupgård. I
det område ligger der nogle få gamle gravsteder, og der er et paradisæbletræ, der er
omgivet af gravpladsen kaldet ”anonym
fællesplæne”. På et stort stykke ubenyttet
plæne, hvor man i årevis har slået græsset,
lader man nu græsset gro. Området har
form som en oval, og man kan nu glæde sig
over, at vilde blomster gror frem. Blandt
andet ”Storkenæb” og ”Gul cikorie”.
Det er planen, at græsset slås hvert efterår.
Derefter fjernes det afslåede græs, så næring fjernes fra området. Det er den næringsfattige jord, forklarer Henning, der
giver gode betingelser for blomsterne. Og
han fortsætter med at forklare, at man også
derhjemme kan eksperimentere med at lade
græsset gro. Man kan for eksempel begynde med et stykke græs, der ligger afsides.

Græs og blomster på kirkediget
Kirkediget
Floraen på kirkediget får også lov til at gro.
Græsset bliver holdt lidt nede, så der er
bedre plads til blomsterne. For øjeblikket er
valmuerne på vej op.
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Bed på Skeby kirkegård med tyve forskellige vilde danske blomster
Skeby kirkegård

liggende under hækken. Kvaset fungerer
da som insekthotel. Henning foreslår, at
det også er noget, man kan eksperimentere med derhjemme i sin egen have.

I den sydlige ende af Skeby kirkegård er
der et område, hvor der ikke længere er
gravsteder. Derfor har Henning og Lisbeth ved påsketid i år været i gang med
at anlægge et bed i området. De har
tilført bedet vasket grus (dvs. grus uden
ler), for det giver blomsterne de bedste
betingelser. I bedet er der plantet 20
forskellige slags vilde danske blomster.
For eksempel har man plantet Røllike,
Bjergmynte, Løvefod, Gemserod, Fingerbøl, Kvan, Hjortetrøst, Storkenæb og
Sæbeurt.

Gerskov kirkegård
På Gerskov kirkegård er der også god
plads. En stribe jord mod øst er uden
gravsteder, og det har tidligere været
omtalt i kirkebladet, at man i 2018 har
sået frø fra træer i fire lange lige rækker.
Man hår sået Almindelig eg, Rødeg, Lind,
Ask, Kastanje, Valnød, Almindelig røn,
Bornholmsk røn, Bøg, Rødbøg, Slåen og
Hvidtjørn.

For tiden kan man besøge bedet og se,
at der er flere slags blomster, der blomstrer. Henning og Lisbeth glæder sig til,
at blomsterne gror op og fylder mere i
bedet.
Sommerfuglebuske og kvas
Både på Østrup og på Skeby kirkegård
har man plantet sommerfuglebuske. Og
som på Østrup kirkegård lader man det
afklippede kvas ved klipning af hæk blive

Disse træer skal anvendes til et træplantningsprojekt på præstegårdsjorden i
Østrup. Projektet starter i 2023.
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I dag, tre år efter såningen, er mange af
træerne vokset godt til. Det bliver spændende den dag, træerne skal plantes ud.
Som man kan se på billedet øverst side 9
er man begyndt at lade græsset gro mel-

Træer, der skal anvendes i skovprojekt
lem rækkerne af træer. Græsset vil herefter
blive slået en gang hvert efterår.

Reaktioner
Jeg spørger Henning og Lisbeth, om de har
fået reaktioner i forhold til alle deres tiltag til
gavn for insekter og blomster. Henning svarer, at enkelte har rost deres initiativ, men
mange har nok endnu ikke lagt mærke til
deres tiltag. De fleste af dem er jo endnu ret
nye.

Lavendler
Foran indgangen til Gerskov kirke har man
endnu et tiltag, der skal tiltrække bier og insekter. Man plantede nemlig sidste år flere
rækker med lavendler. I løbet de næste år
vokser lavendlerne op, så planterne bliver
store og flotte.
Fuglekasser
På alle tre kirkegårde er der opsat fuglekasser, og det lykkes ganske godt med at tiltrække fugle til kasserne. Ved østenden af Østrup
kirke er der opsat en uglekasse og en kasse til
tårnfalke. Sidste år blev der udklækket ugleunger, og i år har tårnfalkene unger. Ellers er
mange af mejsekasserne beboede, og unger
er på vej.

Mejsekasser ved Gerskov kirke

Lavendler ved Gerskov kirke
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Tilflytterinterview ved Keld Balmer Hansen

Thomas, Mia, Emil og Anna på
Kvindevadgyden 4

Thomas og Mia sammen med deres børn, Emil og Anna
Det er måske så meget sagt, at Thomas
og Mia Giselsson er tilflyttere, for i år er
det 5 år siden, at de flyttede til Kvindevadgyden. Mia kommer også oprindeligt fra Gerskov, og derfor kan man sige, at hun er tilbageflytter. Men Thomas, der er vokset op i Vejle, føler sig
dog stadig ny i forhold til lokalsamfundet.
Da jeg besøger familien sidst i maj, fortæller
Mia og Thomas, at de boede i Odense indtil
2016. Det var mens de boede der, at især
Mia fik et ønske om at flytte til Nordfyn. ”Jeg
er meget knyttet til min familie. Mine forældre bor i Gerskov, og jeg tænkte at det ville
være rart at bo i nærheden af dem. Navnlig
også når vi fik børn. Desuden har jeg gode
minder fra Skovløkkeskolen og fra børnehaven, Skovtroldene, og derfor kunne jeg ønske mig, at mine børn også kom til at benytte sig af den skole og børnehave. Og nu hvor

vi er flyttet hertil er det dejligt, at man bare
lige kan slå et smut omkring mine forældre.
Men vi brugte lang tid på at lede efter det
rigtige hus, og først efter to års søgen fandt
vi frem til huset på Kvindevadgyden. Det
øjeblik vi kom ind i huset, vidste vi, at det
skulle være vores sted”.
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Huset og den store grund
Huset passer rigtig fint til vores behov, fortæller Mia og Thomas. Og fra starten var vi
også meget tiltalt af den kæmpestore grund,
der er til huset. Den er på i alt to hektar.
Vores have er på størrelse med en almindelig parcelhushave, men uden for haven har
vi et stort område med træer og buske og
græs, og en stor sø. Derfor kan vi stadig gå
på opdagelse på vores store grund og fx
finde træer, som vi ikke tidligere har været
opmærksom på. Forleden opdagede vi, at vi
også havde et valnøddetræ. Og vores søn,

Emil, elsker det vilde område, hvor han kan
gå på opdagelse efter smådyr, som vi har
rigtig mange af.

fritid i at være gymnastiktræner for puslingeholdet (de 4 - 6-årige) i Skeby Gymnastikforening.

Emil, Anna, Mia og Thomas
Siden Mia og Thomas lyttede til Kvindevadgyden, er de blevet forældre til Emil på knap
fire år og Anna, der er knap to år. Emil går
nu i børnehaven Skovtroldene, og Anna går i
dagpleje i Otterup.

Thomas fortæller, at han gerne vil udvide sit
lokale netværk. Derfor valgte han også at
deltage i Østrup Beboerforenings generalforsamling, der blev afholdt den 17. maj. Han
synes, det var spændende at deltage, og det
giver helt automatisk en bedre fornemmelse
for det lokale. Samtidig blev han ved den
lejlighed valgt ind i Beboerforeningens bestyrelse for en 2-årige periode. Det arbejde
glæder han sig til at engagere sig i.

Mia arbejder som fysioterapeut i Faaborg
kommune. Hun er glad for sit arbejde, hvor
hun står for genoptræning af kommunens
ældre borgere og af kræftpatienter.

Til sidst i interviewet fortæller Mia og Thomas, at det er planen at blive boende på
Kvindevadgyden i mange år. Det synes jeg
lyder rigtig godt, så mon ikke at mange i
lokalsamfundet dermed kan få fornøjelsen af
at lære dem bedre at kende. Det håber jeg.

Thomas er uddannet civilingeniør i robotteknologi, og han arbejder for Teknologisk Institut i Odense. Hans arbejde består i at
teste ny robotteknologi, sådan at han kan
rådgive danske firmaer i brugen af den. På
den måde er Thomas med til at sikre, at
danske virksomheder får gavn af den nyeste
teknologi.

Jeg siger tusind tak for et par spændende
timer og skynder mig hjem for at skrive tilflytterartiklen til kirkebladet. Der er snart
deadline for kirkebladet.

Kontakten til det lokale
Mia kender af gode grunde mange mennesker lokalt, og hun investerer noget af sin

Familien ved deres private sø
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GUDSTJENESTER I ØSTRUP, SKEBY OG GERSKOV KIRKER

JUNI

Søndag den 6. juni kl. 10.30
Skeby kirke
1. søndag efter trinitatis
Præst: Astrid Paludan

Søndag den 27. juni kl. 10.30
Østrup kirke
4. søndag efter trinitatis
Præst: Keld B. Hansen

Søndag den 13. juni kl. 10.30
Østrup kirke
2. søndag efter trinitatis
Præst: Keld B. Hansen

JULI

Søndag den 20. juni kl. 19.30
Gerskov kirke
3. søndag efter trinitatis
Præst: Keld B. Hansen
Søndag den 4. juli kl. 19.30
Skeby kirke
5. søndag efter trinitatis
Præst: Keld B. Hansen

Søndag den 25. juli kl. 10.30
Østrup kirke
8. søndag efter trinitatis
Præst: Johannes Nissen

Søndag den 11. juli kl. 19.30
Østrup kirke
6. søndag efter trinitatis
Præst: Hans Otto Paludan

Søndag den 1. august kl. 9.00
Skeby kirke
9. søndag efter trinitatis
Præst: Johannes Nissen

Søndag den 18. juli kl. 19.30
Gerskov kirke
7. søndag efter trinitatis
Præst: Hans Otto Paludan
Provst Keld B. Hansen, 23474144; Sognepræst Astrid Paludan, 51645178; Graver ved
Østrup, Skeby og Gerskov kirker: Henning Madsen, 41263411; Organist: Niels Erik
Clausen, 30556750.

NAVNE
Døbte:
Emilie Marie Beeck
Hansen

Viede:
Ulrik og Anna Aasbjerg
Ærenlund

Døde:
Dorte Lise Michaelsen

Kirkens hjemmeside: www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk
Kirkens facebookside: Østrup, Skeby og Gerskov kirke
Kirkebladet er
trykt på FSC
certificeret papir,
der støtter bæredygtigt 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.

