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Konfirmanderne (se forsidebilledet) er 
fra venstre mod højre: 
 
Marius Kjærsgaard Andersen 
Benjamin Arnberg Jacobsen 
Noah Asseraf Olesen 
Mads Bechsgaard Hansen 
Sofia Christiansen 
Laurits Koch Lund-Tholander 
Kristian Gregers Hansen 
Filip Thordal Brahe Kjemtrup 
Lærke Biesbjerg Ferslev Jensen 
Jonas Krüger Pedersen 
Ann-Sofie Møller 
Maja Christiansen 
 
Johannes Esbech var ikke til stede, da bille-
det blev taget. 
 
 
Klokken 10.00 konfirmeres: 
 
Benjamin, Noah, Jonas, Filip, Lærke 
og Ann-Sofie 

 
 
Klokken 11.30 konfirmeres: 
 
Maja, Sofia, Mads, Kristian, Laurits, 
Marius og Johannes 

Konfirmanderne 
Forsidebilledet viser dette års konfirmander,  

der konfirmeres i Østrup kirke lørdag den 14. august kl. 10.00 og 11.30 

Konfirmationerne i Østrup kirke 
finder sted lørdag den 14. august 

kl. 10.00 og 11.30, og der er  
mulighed for at aflevere  

telegrammer i kirkens våbenhus 

Til alle i lokalområdet, der har 
mulighed for at flage:  

Gør dagen ekstra festlig ved at 
hejse flaget for konfirmanderne 
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Kalender 

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. 

MEDLEMMERNE AF Østrup-Skeby  
menighedsråd: 
 
Birgit Vous (formand), Olle Fisker, Kari Han-
sen, Yvonne Durup, Lene Larsen, Esther B. 
Sørensen, Sheryl Nielsen, Kaj Hovhave og 
Keld B. Hansen 

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. 
 
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  
 

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. 
 
 
Tilmelding til Keld B. Hansen, 23 47 41 44, 
kha@km.dk eller på kirkens facebookside. 

5. 
AUG 

 

Vanddag for børn 
torsdag den 5.  

august kl. 10 - 14 

Fra Redaktionen 

Dødsfald 

Det er med stor sorg, at vi må meddele, at 
Lars Larsen, Østrup, er afgået ved døden.  

Lars har gennem årene skrevet adskillige 
fremragende artikler til kirkebladet. Han 
har især skrevet artikler om kristendom-
men og om troen, og han har gjort det i et 
forståeligt sprog og i øjenhøjde med læse-
ren.  

Lars er stærkt savnet hos familie og ven-
ner og også i menighedsrådet, som han 
var medlem af.  

Hans artikler til kirkebladet vil sikkert også 
blive savnet af mange af vore læsere. 

Ære være Lars´ minde! 

Efter et års Covid-19 pause regner vi med, 
at vi igen kan mødes i Frokostklubben for 
mænd.  

Frokostklubben er altid den 1. tirsdag i må-
neden. 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.  

Vi starter sæsonen... 

tirsdag den 5. oktober kl. 11 - 13.00:  
Jens Johansen, der er tidligere konservator, 
vil ud fra sine mange års erfaring fortælle 
om renovering af kirker. 

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

Hvis det skulle vise sig, at vi skal have 
mere plads omkring os, vil mødet blive  
henlagt til Østrup forsamlingshus. 

5. 
OKT 

Frokostklubben 
for mænd 
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Artikel af Keld Balmer Hansen 

Kirkeskibet 

I Danmark - og sikkert mange andre 

steder i verden - har man en forkærlig-
hed for at hænge skibe op i kirkerne. 

Navnlig på steder med stolte traditio-

ner for skibsfart ser man skibe i kirker-
ne. I Marstal kirke har man syv kirke-

skibe og i Sct. Clemens kirke på Rømø 

har man også syv kirkeskibe.   

I vore tre kirker, Østrup, 

Skeby og Gerskov kirker, 

er der ophængt et skib i 
hver kirke.  

 

Kirkeskibet i Østrup kirke 
Kirkeskibet i Østrup kirke, en 3

-mastet orlogsfregat, kaldet 

”IMD”, daterer sig tilbage til 
1731. Det år fik Lumby kirke, 

der ligger få kilometer sydvest 

for Østrup, skibet foræret af 
en række skippere. Der fortæl-

les, at disse skippere omgik 

Odense Bys købstadsrettighe-
der og ulovligt tjente på ind-

skibning af varer til Stige by. 

Gaven til Lumby kirke har 

måske haft til formål at få 
tolderne i Stige til at holde 

mund over for myndigheder-

ne i Odense, eller måske har 
kirkeskibet skullet bøde på en 

dårlig samvittighed. Efter i en 

årrække at have ligget på 
Lumby kirkes loft, blev skibet 

i 1960 foræret til Østrup kir-

ke.  
 

Kirkeskibet i Skeby kirke 

Kirkeskibet ved navn ”Anna” 
er bygget af Carl Hansen, 

Otterup, omkring år 1930. 

Senere blev det restaureret, 
og i 1994 anskaffet til Skeby 

kirke. Skibet er et tremastet linjeskib. Det står 

i rød og sort bemaling med detaljer i guld. Da 

skibet blev ophængt i Skeby kirke i 1994, gav 
man det navnet  ”Anna”. Anna er navnet på 

de søfarendes skytshelgen, og i kirkens første 

århundreder (katolsk tid) er der kommet 
mange søfolk i kirken. Det var før inddæm-

ningernes tid, og dengang var der en havn 

Kirkeskibet i Østrup kirke 

Kirkeskibet i Skeby kirke 
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 Fortællingen om ”Stormen på søen” fra 
Markusevangeliet kapitel 4: 

Samme dag, da det blev aften, sagde Jesus 
til dem: »Lad os tage over til den anden 
bred.«   

Og de forlod skaren og tog ham med i den 
båd, han sad i, og der var også andre både 
med.   

Og der kom en voldsom hvirvelstorm, bølger-
ne slog ind over båden, så den var lige ved at 
fyldes.   

Men Jesus lå i agterstavnen og sov på en 
hynde.  

Så vækkede de ham og sagde til ham: 
»Mester, er du ligeglad med, at vi går un-
der?«   

Og han rejste sig, truede ad stormen og sag-
de til søen: »Ti stille, hold inde!« Og stormen 
lagde sig, og det blev helt blikstille.   

Så sagde han til dem: »Hvorfor er I bange? 
Har I endnu ikke tro?«   

Og de blev grebet af stor frygt og sagde til 
hinanden: »Hvem er dog han, siden både 
storm og sø adlyder ham?« 

nedenfor den bakke, Skeby kirke ligger 
på.  ”Skeby” er det samme som 

”skibsbyen”. 

 
Kirkeskibet i Gerskov kirke 
Kirkeskibet ved navn ”Margrethe” 
(efter vores nuværende dronning Margre-
the), er købt for penge, der er indsamlet i 
Skeby sogn. Skibet er bygget af Gorm 
Clausen, Marstal; det er en 3-mastet fuld-
rigger, og er udført efter den engelske 
klipper, “Thermopylae”, bygget under 
skibsbygmester Gorm Clausen, Marstal. 
Gorm Clausen benyttede samme skib som 
forlæg for et kirkeskib til Æreskøbing kir-
ke. 
 
”Margrethe” blev ophængt i Gerskov kirke 
den 17. september 1944. 
 
 
Kirkerummet kaldes et skib 
I kirken er det ikke kun skibet, der hæn-

ger ned fra kirkens loft, der kaldets et 

kirkeskib. Rummet, man sidder i, kaldes 
også et kirkeskib, og det skyldes, at vi 

forestiller os, at kirken er som et skib, der 

har Jesus Kristus som kaptajn. Han styrer 
skibet, og dermed kan man føle sig tryg 

som passager. 

 
I forlængelse af det kan man også fore-

stille sig, at livet er som en sejlads, hvor 

Jesus Kristus er med som kaptajn. I livets 

storme og med udsigt til døden 

kan man blive bange for, hvad 

der nu skal ske, men det kan 
give en grundlæggende tryghed, 

at den virkelige kaptajn er ud-

styret med guddommelig kraft.  
 

Fortællingen fra Markuse-

vangeliet 
Den følgende lille fortælling fra 

Markusevangeliet om ”Stormen 

på søen”, som de ophængte 
kirkeskibe kan minde os om, er 

blevet en vigtig fortælling i kir-

ken, der handler om, at vi alle er 
i samme båd, og at Jesus Kristus 

heldigvis er med os på livets 

sejlads...  Kirkeskibet i Gerskov kirke 
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Artikel af Keld Balmer Hansen 

 Nordfyns skønneste kor,  
Happy Voices, 

søger nye medlemmer 

...og måske det var noget for dig!.. 
 
En dejlig sommerdag møder jeg fire 
medlemmer og korets leder af vores 
lokale gospelkor, Happy Voices. De 
har allerede sat sig til rette uden for 
Østrup kirke, hvor de under normale 
omstændigheder mødes til øveafte-
ner. 
 
De fem er Peter Ollendorff, korleder 
Sten Ørting, Christina Mansa Jensen, 
Vivian Michaelsen og Annalise Hansen. 
 
Da jeg ankommer, er stemningen både 
munter og afslappet. Man sidder med af-
stand mellem stolene, sådan som man un-
der de sidste 15 måneders corona-pandemi 
har holdt afstand i koret. 

Happy Voices og corona-tiden 
I corona-tiden er vi mødtes i flere omgange, 
men det har hver gang været nødvendigt at 
vi har delt os op i grupper på max ti. Vi 
holdt fx julefrokost i fire grupper, og det var 
kun vores korleder, Sten, der deltog i alle 
fire samlinger. De fire julefrokoster er et 
eksempel på, at vi har brugt mange kræfter 
på sammenholdet i koret.  
 
Der har også været afholdt  fire korte øveaf-
tener på Skovløkkeskolen og hver gang med 
ti deltagere. Det har været noget af et pus-
lespil, der skulle gå op, for det var vigtigt, at 
vi på hvert eneste hold havde de fire stem-
mer, sopran, alt, tenor og bas, repræsente-
ret.  
Og i løbet af tre lørdage i april og maj har vi 
sunget udendørs på det grønne område, der 

Peter Ollendorff, korleder Sten Ørting, Christina Mansa Jensen, Viviann Michaelsen og Annalise 
Hansen, fotograferet foran Østrup kirke, er klar til at give interview til kirkebladet 
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ligger mellem Østrup kirke og Østrupgård. 
Det at vi sang uden for, gjorde det muligt, 
at vi kunne synge flere sammen.  
 
Under disse vanskelige forhold har vi mistet 
medlemmer, men vi har også formået at få 
fire nye medlemmer, så derfor håber vi på, 
at der også dukker nye interesserede op, 
når vi den 18. august starter en ny sæson. 
 
Vi inviterer nye med  
Vi inviterer enhver til at melde sig til koret. 
Alle er velkomne. Vores regel er, at man er 
med tre gange, og derefter skal man tage 
stilling til, om koret er noget for en, og om 
man vil fortsætte i koret. 
 
Hvis man vælger at blive i koret, forventes 
det, at man kommer til øveaftenerne. Det 
er nødvendigt, at man møder op om onsda-
gen, for ellers bliver det umuligt at indøve 
de sange, der hører med til vores repertoi-
re, og som vi skal kunne, når vi giver kon-
cert. 
 
Der er et godt sammenhold 
I koret har vi et godt sammenhold, og vi 
sætter en masse ind på at tage godt imod 
de nye medlemmer. Der er ikke nogen, der 
får lov til at være overladt til sig selv. 
 
Christina fortæller, at hun startede i koret i 
august 2018, og dengang oplevede hun, at 
folk var meget imødekommende. Jeg kom 
ind i et meget stærkt fællesskab, hvor nogle 
var nye, mens andre havde været med læn-
ge. At nogen var mere rutinerede var en 
stor fordel. De personer var gode at læne 
sig op af, når man skulle lære de nye san-
ge.  
 
Jeg blev ret hurtigt spurgt, om jeg ville syn-
ge solo; det vovede jeg at sige ja til, og 
også der oplevede jeg en kæmpe opbak-
ning fra koret. 
 
De fem medlemmer af koret fortæller, at 
der er en god energi i koret. Det er kræven-
de at være med. Teksterne skal helst læres 
udenad, så man får sangene helt ind under 
huden. Vi oplever at nogle sangtekster taler 
til os, og at både teksterne og musikken 
rører ved noget dybt i os. Hver sang har sin 
egen stemning, og sommetider kan en sang 
få tårerne frem hos nogle af os.   
 
Når vi synger sammen, er der en god stem-
ning og en god disciplin. Det føles godt at 
synge sammen. Man giver sig 100%, og 
hvis vi laver en fejl, så griner vi bare af det. 
 

Sangen giver os rigtig meget 
En øveaften føles meget intens. Sangenes 
tekster og melodier fylder én op, og man 
bliver helt høj af at synge. Derfor kan man 
heller ikke gå lige hjem fra en øveaften og 
lægge sig til at sove. Man skal lige falde ned 
først. Og i ugen mellem øveaftenerne dukker 
sangene igen og igen op i ens hoved, så man 
går omkring og synger og traller og nynner.  
 
Sten fortæller, at sang er godt for rigtig man-
ge ting. Det er videnskabeligt undersøgt og 
bevist, at sang er godt for vejrtrækningen, 
det er godt mod stress og ensomhed, og det 
er livsforlængende. Sangen kan også gøre en 
rigtig glad. 
 
De andre samtykker og siger, at det er hvad 
vi oplever i koret. Vi oplever, at sangen giver 
en enorm glæde. Det, vi synger, er opløften-
de, og vi oplever, at også publikum går glad 
og opløftet fra vore koncerter. 
 

Happy Voices 

Happy Voices blev grundlagt i 2001 og holdt 
de første år til i Norup kirke. I 2004 flyttede 
koret til Østrup kirke, hvor man har været 
lige siden. 

Happy Voices er overvejende et gospelkor, 
men har også andre sange på repertoiret, 
både rytmiske og ballader. De fleste sange er 
på engelsk, men enkelte sange er på dansk. 

Sangene er trøstende, opbyggelige og me-
ningsfulde sange, så der er dybde i budska-
berne.  

Korleder, Sten Ørting, er sangskriver og kom-
ponist og leverer nogle af de sange, koret 
synger.  

Efter hver sæson (efterår og forår) giver 
Happy Voices koncert i Østrup kirke. Forelø-
big er det aftalt, at koret også giver en jule-
koncert i Otterup kirke. Koret modtager også 
gerne bestilling på koncerter. 

Hver sæson afsluttes med fest i konfirmand-
stuen ved Østrup præstegård. 

Det koster 700 kr. per sæson at deltage. Det 
omfatter 15 øvegange og et par koncerter. 

Se mere på hjemmesiden happy-voices.dk 
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Sådan kommer du med! 

Happy Voices starter sin nye sæson onsdag 
den 18. august, og hvis du kunne have lyst 
til at synge i koret er du meget velkommen 
til at møde op og se og det er noget for 
dig. 
Sted: Østrup kirke 
Tid: 19.00 - 21.30 

Sæsonstart onsdag den 18. august 
Interviewet slutter med, at de fem medlem-
mer af Happy Voices fortæller om sæson-
starten den 18. august. De siger, at endnu 
er det for tidligt til, at man med 100% sik-
kerhed kan sige, hvordan forholdene er den 
18. august, men vi regner med, at vi fra 
sæsonstarten kan vende tilbage til normale 
tilstande, så hele koret kan øve i Østrup 
kirke.  
 
Vi øver fra kl. 19.00 - 21.30 (med en kaffe-
pause midtvejs), og alle er meget velkomne! 

Her kommer en af de sange, korleder, 
Sten Ørting, har skrevet til koret: 
 
A SOLITARY VOICE 
A solitary voice, 
vibrating in the air, 
in search of true companions, 
anyone - from anywhere. 
 

Somehow, 
the voices rising, 
together now, 
taking hold of me, 
and lift me up on high. 
 

The spirit’s stronger, 
the harder they come, 
and by your side, 
it’s good to hold on. 
I can hide, I can run away, 

Peter, Christina, Sten, Viviann og Annalise 

a thousand miles away, 
but in your company, 
I can make it better. 
 

So I stand, 
with a choice to make: 
to join the Land, 
where I give and take. 
I can hide, I can run away, 
all night and day, 
but better having you close to me. 
 

Now you’re gone, 
and I clearly see, 
what you have brought: 
hope and harmony. 
I can hide, I can run away, 
but now it’s done: 
and now the symphony lingers on, 
in my song. 
 
Music & lyrics © Sten Ørting 2020 
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Camilla trives allerede i Klintebjerg 

land. Fra en lille by ved navn Broager, der 
ligger få kilometer fra Sønderborg.  
 
Camilla er sønderjyde flere generationer 
bagud, og hum taler sønderjysk. Det sker 
helt automatisk, når hun taler med familien i 
Sønderjylland. Ellers er sproget rigsdansk. 
 
Skelsættende ophold i Guatemala 
Efter gymnasietiden, hvor hun blandt andet 
havde lært spansk, valgte Camilla at tage  
tre måneder til Guatemala. I Guatemala 
boede hun hos en lokal familie, og sammen 
med andre danskere arbejdede hun i en 
vuggestue og børnehave, hvor børnene kom 
fra fattige hjem. Der er megen fattigdom i 
Guatemala, og under de tre måneders op-

 

Tilflytterinterview ved Keld Balmer Hansen 

Inden for de sidste par år er der kom-
met mange tilflyttere til Klintebjerg. 
En af dem er Camilla Rasmussen, og 
siden den 1. februar i år har hun boet 
i sit nye hus i Klintebjerg på hjørnet 
af Klingeskov og Klintebjergvej. Jeg 
møder hende en dag sidst i juli, og da 
jeg spørger, om hun stiller op til et 
tilflytterinterview, er hun straks klar. 
 
Vi sætter os uden for i haven, hvor Camilla 
indleder med at fortælle, at hun er søgt 
her ud på landet fra Odense, hvor hun i en 
årrække har studeret ved universitetet. 
 
Camilla er sønderjyde 
Oprindeligt kommer Camilla fra Sønderjyl-

Camilla Rasmussen foran sit hus i Klintebjerg 
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hold i det mellemamerikanske land fik hun 
oplevet et land, der på rigtig mange måder 
er meget forskellig fra Danmark.  
 
Camilla fortæller, at ”opholdet i Guatemala 
gjorde, at jeg fandt ud af, at jeg skulle ar-
bejde med mennesker, sprog og kultur. Det 
var derfor, jeg i 2011 begyndte at studere 
”International Virksomhedskommunikation” 
på Syddansk Universitet i Odense.” 
 
Dejligt at komme til Klintebjerg 
Camilla har boet og studeret i Odense, men 
efter studiet fik hun lyst til at flytte ud af 
byen. ”Jeg ledte efter hus i omegnen af 
Odense” fortæller hun ”og så faldt jeg over 
huset her, som jeg endte med at købe. Jeg 
så huset to gange, og så var jeg ikke læn-
gere i tvivl om, at her ville jeg gerne bo. 
Herude i Klintebjerg er der jo både vand, 
fred og ro, egen have og masser af plads. 
Det er her, man for alvor kan lade batterier-
ne op. 
 
Jeg overtog mit hus den første februar i år, 
og der var lidt stille her i starten. Men da vi 
nåede foråret, kom folk ud af deres huse, 
og siden dengang har jeg lært mange folk i 
nærområdet at kende. Og jeg må sige, at 
jeg er blevet taget rigtig godt imod. Folk er 
gode til at sige hej, og de siger også kom 
bare forbi, hvis du har lyst. Folk er også 
meget hjælpsomme herude, hvis man har 
brug for en hjælpende hånd. Det er virkelig 
dejligt at få sådan en modtagelse.” 
 
Huset og haven 
Camilla fortæller, at det helt sikkert er en 
omvæltning at have sit eget hus med have. 
Selv om huset er velholdt, er der altid pro-
jekter, der trænger til at blive udført. Det er 
nu ikke noget problem, for Camilla kan godt 
lide at ”pusle” med projekterne.  
 
Med hensyn til haven fortæller Camilla, at 
det har været skønt at overtage et drivhus. 
Hun har fundet ud af, at hun virkelig går op 
i havearbejdet. Noget, hun ikke vidste i for-
vejen. Det er første år, hun har sit drivhus, 
og alligevel går det fantastisk godt med 
dyrkningen af tomater og agurker. 

 

Jobbet 
Studiet af International Virksomhedskommu-
nikation åbner for mange muligheder, og for 
Camillas vedkommende har hendes uddan-
nelse ført til ansættelse hos ”UngOdense”, 
som er ungdomsskolen i Odense. Her er hun 
med i et projektteam, der arbejder med 
kommunikation og projekter henvendt til 
børn og unge. Camilla anser det for at være 
et rigtig godt og spændende job. 
 
Røde Kors besøgsven 
Jeg spørger Camilla om hendes fritidsinte-
resser, og hun fortæller, at hun i mange år 
har været Røde Kors besøgsven. I studieti-
den var hun med i Ungdommens Røde Kors, 
hvor hun sad i bestyrelsen og også var be-
søgsven. Nu er hun ”kun” besøgsven. Hun 
er besøgsven for en ældre dame, og det, at 
hun en gang imellem bruger et par timer på 
et besøg, oplever hun som meget menings-
fuldt.  
 
Jeg spørger Camilla, om hun kan anbefale at 
blive besøgsven, og det svarer hun straks ja 
til. ”Det giver rigtig meget at kunne være 
der for et andet menneske, der måske ikke 
har så mange at være sammen med. Der 
sidder jo mange ældre ensomme derude, og 
jeg synes, at det med besøgsvenner er geni-
alt. Som besøgsven giver det også indblik i 
et andet menneskes liv, og for mit vedkom-
mende er jeg nærmest blevet et barnebarn. 
 
Da jeg spørger, om Camilla har andre inte-
resser, svarer hun, at hun godt kan lide at 
gå lange ture, og at hun bruger naturen 
meget. Vi bliver enige om, at der i nærområ-
det findes mange godt vandreveje. Blandt 
andet stien langs fjorden ud til pumpehuset. 
 
Billedet tages til sidst 
Interviewet slutter med, at vi går ud på ve-
jen for at jeg kan tage et billede at Camilla 
foran hendes nye hus. Imens jeg tager bille-
der kommer flere folk fra Klintebjerg forbi. Vi 
får venlige kommentarer med på vejen, og 
det er meget hyggeligt. Jeg siger tak til Ca-
milla for besøget! 
 

 



11 

Borgermøde  
om vedvarende energi i  

Skovløkkeområdet 
 

 

Mandag den 16. august klokken 19.00 inviterer vores lokale Kaffegruppe 

(arbejdsgruppe) for Vedvarende Energi og Skovløkke Lokalråd til stormøde om den fremtidi-

ge udvikling af vedvarende energi i Skovløkkeområdet. 

 

Søren Hermansen, der de sidste 25 år har været den ledende kraft i den grønne omstilling på 

Samsø, og Per Alex Sørensen fra PlanEnergi, leder aftenen og diskuterer med de fremmødte, 

hvilke mulige veje vi kan gå, hvis vi skal sikre en overgang til vedvarende energi. 

 

Vores kaffegruppe for Vedvarende Energi har blandt andet set på muligheden for indførelse 

af nærvarme i Klintebjerg. På mødet vil der blive orienteret om planerne for et projekt, hvis 

gennemførelse forudsætter en bred opbakning blandt dem, der bor i Klintebjerg. 

 

Aftenens røde tråd vil være, at omstillingen skal komme nedefra, fra os, der bor her i områ-

det, og at den skal komme os til gode. 

 

Derfor vil vi opfordre dig til at møde op, så du ved, hvad der sker, og så du kan give dit besyv 

med. 

 

Sted: Skovløkkeskolen 

 

Venlig hilsen  

Kaffegruppen for Vedvarende Energi i Skovløkkeområdet og Skovløkke Lokalråd 

 



Døbte: 
Clara Marie Heibøll  
Rasmussen 

Viede:  
Charlotte Elise Lykke og 
Rasmus Lykke 

Døde: 
Annelise Møller Jensen 
Lars Larsen 

NAVNE 

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. 

Kirkens hjemmeside: www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk 

Kirkens facebookside: Østrup, Skeby og Gerskov kirke 

Kirkebil: Ældre, der ikke kan befordre sig selv, og som gerne 
vil til gudstjeneste eller til møde i præstegården, er velkomne 
til at benytte sig af teletaxi ordningen. Udgiften for brug at 
teletaxi kan refunderes af kirkekassen. 

Hvornår                                    Præst Gerskov Skeby Østrup 

Søndag 1/8                           Johannes Nissen  9.00  

Torsdag 8/8                            Keld B. Hansen      19.30 

Søndag 15/8                           Keld B. Hansen  10.30   

Søndag 22/8                           Keld B. Hansen    10.30 

Søndag 29/8                         Johannes Nissen  19.30  

Søndag 5/9                             Keld B. Hansen   10.30 

Søndag  12/9                     Gudstjeneste v. Fjordens   Dag i Klinte- bjerg (KBH) 10.30* 

Søndag 19/9                           Keld B. Hansen? 19.30   

Søndag 26/9                           Keld B. Hansen   10.30  

Søndag 3/10          Høstgudstj. ved Keld B. Hansen   10.30* 

GUDSTJENESTER 

* = Kirkens børnekor, Gelænderlærkerne, medvirker ved gudstjenesten på Fjordens Dag den 12. 

september, og ved høstgudstjenesten den 3. oktober 


