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Orientering ved Keld B. Hansen 

Til alle helgen mindes vi de døde 

 Alle helgen falder altid første søndag i november. Det er en søndag til minde om de 
døde, både dem, vi selv har mistet, og alle de mennesker, som har båret den kristne 
tro videre gennem generationer.  

Gudstjenesten allehelgensdag skaber gennem bønner, salmer og musik et særligt 
rum til at mindes og sørge over dem, vi har mistet. Ved vores gudstjeneste allehel-
gensdag bliver navnene på dem, som i årets løb er døde fra Østrup sogn og Skeby 
sogn, læst op. Vi tænder også lys for dem.  

Ved gudstjenesten deltager vores børnekirkekor, Gelænderlærkerne. 

Sted: Gerskov kirke 
Tid: søndag den 7. november kl. 19.00 

 
I det følgende har jeg samlet nogle citater om sorg: 

”At græde er at mindske sorgens dybde” - Shakespeare 

”Sorg er en kærlighed, du ikke kan komme af med” - Johannes Møllehave 

”Den største sorg i verden her er dog at miste den, man har kær” - St. St. Blicher 

”Og har du grædt dit øje træt, da bliver du om hjertet let, thi sorgen, om den end er 
stor, i hine tårer - verdner bor” - H.C. Andersen 

Til sidst et tankevækkende citat, jeg har fundet på Tom Kristensens gravsten på 
Thurø kirkegård: ”Bøjer jeg mig så dybt som jeg kan, vokser min verden sig stor” 
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Høstgudstjeneste søndag den 3. oktober 

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. 

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

 

2. 

NOV 

 
5. 

OKT 

Frokostklubben 
for mænd 

Efter et års Covid-19 pause kan vi heldigvis 
igen 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.  

Programmet for de næste tre gange er:  

tirsdag den 5. oktober kl. 11 - 13 
Jens Johansen, der er tidligere konservator, 
vil ud fra sine mange års erfaring fortælle 
om renovering af kirker. 

Tirsdag den 2. november kl. 11 - 13 
Nils Mogensen Svalebøg kommer og fortæl-
ler om lirekassens historie og om lirekasse-
mænd og musikken bag. Han medbringer 
sin Berliner-lirekasse. 
 
Tirsdag den 7. december kl. 11 - 13 
Finn Frederiksen, der er født og opvokset i 
Klintebjerg, og hvis slægt har boet i Klinte-
bjerg, kommer og fortæller om Klintebjerg 
og dens historie. 

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

7. 

DEC 

På søndag den 3. oktober er der høst-
gudstjeneste i Østrup kirke. 

Kirken vil være pyntet med blomster og 
afgrøder fra høsten. 

Børnekirkekoret, Gelænderlærkerne 
deltager, og vi skal synge kendte høst-
salmer.  

Efter gudstjenesten serveres frikadeller 
og kold kartoffelsalat samt kaffe, soda-
vand og et lille glas vin. 

Vi håber, at du har lyst til at være med 
til at fejre høsten. 

Venlig hilsen 
Østrup-Skeby menighedsråd 
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Samfundets acceleration  

Tanker om samfund og om tro ved Keld Balmer Hansen 

Sidst i september deltog jeg i det årlige mø-
de for provsterne i Danmark. Vi er i alt 104 
provster, og 80% af os var med til årsmødet, 
der i år fandt sted på Hotel Nyborg Strand. 
 
Kirkeministeriet stod for en del af mødet, og  
den nye kirkeminister, Ane Halsboe-
Jørgensen holdt tale. Men det meste af tiden 
gik med, at vi provster fik talt med hinanden 
og med foredrag om emner, der er vigtige i 
tiden.  
 
Sociologen Rasmus Willig om  
samfundets acceleration 
På mødets første dag kom den tidligere for-
mand for Dansk Sociologforening, Rasmus 
Willig, og fortalte om Hartmut Rosas teorier 
om accelerationssamfundet. 
 
Hartmut Rosa er en stjerneforsker fra Jena i 
Tyskland, hvis teorier om samfundet, vi lever 
i, er blevet verdensberømte. Ifølge Rasmus 
Willig siger Rosa, at det vestlige samfund har 
som sit mål at bevæge sig fremad i stigende 
fart. Den stigende fart skyldes især den tek-
nologiske udvikling.  
 
Mails og sociale medier 
Dette med at samfundet får mere og mere 
fart på er sikkert noget, vi alle kan fornem-
me. Det er i hvert fald sådan, jeg selv (KBH)
har oplevet det.  
 
Da jeg for lidt mere end tre årtier siden kom 

her til Nordfyn var der intet internet og ingen 
skrev e-mails og sms. Jeg husker, at jeg i 
1995 traf jeg en amerikaner, der forsøgte at 
forklare mig, hvad en e-mail var, og flere år 
senere fik jeg selv mulighed for at sende 
mails. Men i starten var der ikke brug for at 
sende mails, for der var næsten ingen, man 
kunne sende dem til. Det har så senere taget 
fart, så jeg nu bruger flere timer hver dag på 
at besvare mails. Da vi danskere samtidig ser 
tv og er begyndt at bruge facebook, twitter 
og instagram mm. bruger vi - ifølge Rasmus 
Willig - gennemsnitligt syv timer dagligt ved 
en skærm.  
 
Acceleration af Love og regler 
Udsendelsen af love og regler er også et af 
de områder, der er accelereret. Skoleloven af 
1814 holdt i 123 år, men derefter har lovene 
for skolen haft kortere og kortere levetid. 
Den sidste folkeskolelov er fra 2014, og 
mange siger allerede nu, at den trænger til 
at blive skiftet ud. 
 
Acceleration i ens eget liv 
Rasmus Willig fortsatte med at sige, at når  
samfundet accelererer, sker der også en 
acceleration i det enkelte menneskes liv.  
 
Det kan man opleve på den måde, at der 
helst skal være fart på hele tiden, og at man 
har svært ved at koble fra med god samvit-
tighed. 

Rasmus Willig; Foto: Martin Dam Kristensen 
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Øget rejseaktivitet og flere oplevelser 
Den øgede fart i det enkelte menneskes liv 
giver sig blandt andet udslag i øget rejseak-
tivitet. Vi rejser som aldrig før. Sidste år 
mener vi, at  rejseaktiviteten var helt i bund 
pga. corona, men i virkeligheden svarer rej-
seaktiviteten under corona til rejseaktivite-
ten i slutningen af 1980erne. Det siger noget 
om, hvor meget vi har vænnet os til en stor 
rejseaktivitet. Og mens vi er afsted, skal vi 
nå at se en masse. Der sker en ophobning af 
oplevelser - siger Rasmus Willig - men der-
med går oplevelserne hen og bliver ligegyldi-
ge. 
 
Kritik af samfundet 
Teorien om accelerationssamfundet er også 
en kritik af samfundet. For mens samfundet 
accelererer, oplever mange en konstant fø-
lelse af at være bagud. Man når aldrig i 
bund med sine e-mails, og kan ikke nå at 
følge med i den stigende strøm af nyheder 
og facebookbeskeder. Man kunne selvfølge-
lig tage en pause fra nyhedsstrømmen og 
opsige facebook, men det kan man heller 
ikke få sig selv til. Derfor ender man nemt 
som både frustreret og stresset. 

 
Psykologen Lene Tanggaard om kon-
kurrence og kreativitet 
På årsmødets anden dag fik vi besøg af Lene 
Tanggaard, rektor på Designskolen i Kolding 
og psykologiprofessor ved Aalborg Universi-

Lene Tanggaard; Foto: Designskolen Kolding 

tet. Til daglig er hun nærmeste kollega med 
Svend Brinkmann. 
 
Lene Tanggaard talte om de unge og om kon-
kurrencen, som mange lider under. Hendes 
emne hører sammen med Rasmus Willigs 
emne ved at konkurrencen er en central del 
af accelerationssamfundet.  
 
I accelerationssamfundet breder der sig des-
værre en trang, siger hun, til at ville være 
perfekt. De unge vil være perfekte og de 
voksne vil også være det.  
 
Og de unge forældre vil gerne være perfekte i 
deres børneopdragelse. Alting skal helst være 
perfekt. Men studier viser, at børn i virke-
ligheden klarer sig utrolig godt, selv om for-
ældrene ikke er perfekte, og selv om de fejler 
(i det små). Det kan faktisk være en styrke, 
hvis man lærer sine børn, at alle fejler, og at 
det er ok at fejle, og at man kan komme langt 
med at sige ”pyt”. 
 
Desværre, siger Lene Tanggaard, har vi mi-
stet sansen for, at noget er godt nok, og det 
er noget, de unge lider under. Hun oplever, at 
studerende bryder grædende sammen, hvis 
ikke de får topkarakteren 12 eller 10. Men, 
fortsætter hun, 7 er jo også en god karakter. 
Det er en middel karakter, men det passer jo 
også meget godt sammen med, at mange af 
os er middelmådige. Vi er ikke alle genier, og 
derfor er der en styrke i at opgive det perfek-
te og stille sig tilfreds med at være middelmå-
dig. Og at sige, at man er god nok alligevel.  
 
Kirke og kristendom 
Både Rasmus Willig og Lene Tanggaard var 
inde på, at der, som samfundet ser ud nu, er 
brug for kirke og kristendom. 
 
Kirkerummet er en accelerationsfri zone, hvor 
du kan gå ind og tænde et lys. Eller man kan 
deltage i en gudstjeneste og nyde, at man er 
fri for mails, der tikker ind, nyheder, der skal 
tjekkes, og telefoner, der ringer. 
 
Og selve budskabet om, at ethvert menneske, 
uanset hvor meget eller lidt man præsterer, 
er uendeligt meget værd og er set og elsket, 
er stadig meget relevant. Kristendommens 
styrke ligger blandt andet i nåden og tilgivel-
sen og i, at der gives plads til, at man kan 
være  et menneske med sine mange fejl og 
mangler. 
 
Så bare klø på, var beskeden til landets prov-
ster. Der er i høj grad brug for det budskab, I 
kommer med.  
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Sportsartikel ved Keld Balmer Hansen 

 Skebys seje fodboldkvinder 

Baggrunden for denne artikel er, at jeg ved 
fællesspisningen den 3. august i Østrup 
forsamlingshus kom til at sidde ved siden af 
Dorthe Løwendahl Bomann fra Daugstrup. 
 
Hun fortalte mig med stor begejstring om 
det fodboldhold i Skeby Gymnastikforening, 
som hun træner hver tirsdag mellem kl. 
18.15 og 19.30.  
 
En fantastisk historie 
En af historierne var hun særlig glad for at 
fortælle om. Den handlede om en fodbold-
kamp, de havde spillet i foråret. Hun og 
hendes hold havde ønsket at spille en rigtig 
fodboldkamp, og derfor havde man blandt 
andet forhørt sig i Odense, om ikke man 
kunne invitere et hold ud til Skeby, og hos 
FC Odense havde man fået det svar, at 
man gerne ville sende et hold ud. 
 
Så kom dagen, hvor der skulle spilles kamp, 
og det skal siges, at langt de fleste af fod-

boldkvinderne i Skeby nærmer sig de 40 år 
eller er derover, og at holdets alderspræsi-
dent er tæt på 60 år. Nu viste det sig så, at 
spillerne fra Odense så meget sportstræne-
de ud, og så var de alle mellem 20 og 30 
år. Vores lokale fodboldhold måtte tage 
mod til sig, for alt tydede på, at de ville få 
tæv af kvinderne fra Odense.  
 
Men kampviljen må have indfundet sig, for 
kvindeholdet fra Skeby kom til at spille som 
en drøm, og man endte med at sejre med 
hele 8 - 0. 
 
Da Dorthe havde fortalt sin historie, tænkte 
jeg, at det hold gad jeg godt interviewe, og 
derfor fik vi hurtigt en aftale i stand. 
 
Et fodboldhold på banen 
En tirsdag aften i september mødte jeg op 
på fodboldbanen ved Skovløkkeskolen, hvor 
træningen foregår. Jeg kom hen imod slut-
ningen af træningen, og det var en aften, 

På billedet ses fra venstre: Dorthe Quist Olsen, Amalie Mathiesen, Lisbeth Høsthaab, træner 
Dorthe Løwendahl Bomann, Kristine Jensen og Trine Lærke Callesen 



7 

 hvor horder af sultne myg netop havde ka-
stet sig over spillerne. Derfor løb spillerne 
meget stærkt den aften, og de stod kun 
stille, da gruppefotoet blev taget. Efter foto-
graferingen skyndte vi os ind i klublokalet, 
hvor interviewet foregik.  
 
Interviewet i klubhuset 
Den aften, jeg var på besøg i klubben, var 
der kun mødt seks personer op til træning. 
Men når alle er der, er de i alt atten perso-
ner. Holdet blev startet for 3½ år, og siden 
dengang er det kun gået én vej: de er ble-
vet flere og flere. 
 
Under vores samtale fortæller Dorthe Olsen, 
hvad det giver hende at gå til fodbold. Hun 
siger, at hun kan komme træt hjem fra ar-
bejde, men når hun så kommer afsted til 
træning, får hun 10-doppelt energi tilbage. 
Man bliver simpelthen høj af glæde. Dorthe 
startede for to år siden og har ikke tidligere 
spillet fodbold. Hun husker, at hun blev 
modtaget med åbne arme og et 
”velkommen til”. Dorthe synes, at selve op-
varmningen er sjovere end det at spille fod-
bold. 
 
På det punkt er Dorthe O. i mindretal. Trine 
synes fx helt klart, at spillet er det sjoveste. 
Hun har spillet med siden starten i februar 
2018, og hun bliver virkelig tændt, hver 
gang der skal spilles kamp.  
 
Amalie er denne aften med for allerførste 
gang. Hun har spillet fodbold i 8 - 9 år. Hun 
spiller med på herrernes old boys hold om 

mandagen, og nu vil hun også gerne spille 
på kvindeholdet. Hun lader til at befinde sig 
godt allerede fra den første gang; hun fal-
der godt ind i holdets friske og vittige jar-
gon. 
 
På holdet svinger vi helt vildt godt sammen, 
fortæller Kristine. Det hele er uhøjtideligt, 
og vi laver en masse fis og gas. Vi griner 
med hinanden, men vi griner ikke af hinan-
den.  
 
Lisbeth er enig og siger, at de griner meget 
sammen, og hun kan ikke mindes, at hun 
har grinet så meget som ved den sidste 
julefrokost i fodboldklubben.  
 
Dorthe O., Amalie, Lisbeth, Kristine og Trine  
sætter stor pris på deres træner, Dorthes, 
store engagement. De fortæller, at Dorthe 
altid møder op, sprudlende og i godt hu-
mør, og så har hun altid fundet på et eller 
andet sjovt og spændende til træning. Og 
samtidig bliver de udfordret, når de fx bliver 
kommanderet til at løbe tre gange op og 
ned ad den kunstige bakke ved skolen.  
 
Om vinteren tages multibanen i brug. Der 
går spillet hurtigere, så det er meget hårdt, 
men det er også meget sjovt.  
 
Lige nu glæder holdet sig til ”Lyserød lør-
dag” - en lørdag i oktober, hvor de er vær-
ter for en fodboldturnering. Sidste år fore-
gik turneringen i Kerteminde, og der fik de 
bronze, så i år har de noget at leve op til.  
 

 

 

Til træning på Skebys baner 
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"Musikalitet, Fællesskab og Dannelse" 

Gelænderlærkerne ved Østrup, Gerskov og 

Skeby Kirker er efterhånden et gammelt 
anerkendt kirkekor for både piger og dren-

ge.  

 
I koret lærer du at synge og får lært mange 

musikalske begreber. Koret består af 24 

faste aflønnede sangere og et Spirekor.  
 

Der er ledige pladser i koret nu, så vil dit 

barn være en del af stærkt og traditionsrigt 
fællesskab, hvor man lærer at koncentrere 

sig, yde sit bedste og performe, når det 

gælder, så kontakt korleder Karin Bloch 
Rochler, 61285162, Krochl@nordfynskommu 

ne.dk 

 
PS: Koret 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. 

Sara, Sofie og Astrid (nederst) 

Astrid (nederst) samt Sara og Sofie 

Gelænderlærkerne søger medlemmer 

Koret ved Fjordens Dag den 12.9.2021 
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Camilla og Vilde 

Tilflytterinterview ved Keld Balmer Hansen 

Tilflyttere i Hessum gamle forskole 

En dejlig solskinsdag sidst i september cyk-
ler jeg i sidste øjeblik før kirkebladets dead-
line afsted for at finde tilflyttere til mit næ-
ste tilflytterinterview. Jeg har hørt på vand-
rørene, at der er kommet (forholdsvis) nye 
beboere i Hessum gamle forskole, så det 
bliver der, jeg banker på. 
 
Det er Camilla og hendes datter, Vilde, der 
lukker op. Jeg er heldig, for de er lige kom-

met hjem fra dagplejen i Østrup, hvor Vilde 
har tilbragt dagen. Jeg spørger Camilla, om 
hun vil lade sig interviewe, og hun siger 
heldigvis straks ”ja”. Også selv om familien 
ikke er fuldtallig. Hendes mand og Vildes 
far, Mads, er nemlig på kursus i København 
og kommer først hjem om et par dage.  
 
De tre beboere i forskolen 
De nye beboere i Hessum gamle forskole er 
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altså Camilla Wetke Henriksen, datteren 
Vilde, samt manden og faderen, Mads Bøge-
lund Elkjær Nielsen. Familien flyttede ind i 
februar sidste år. 
 
Camilla fortæller, at Mads kommer fra Farsø 
i Nordjylland, og de mødtes for nogle år 
siden, da de begge boede i København. 
 
Hun kommer selv fra Stige. Der er hun vok-
set op, og hun har altid haft familie i Klinte-
bjerg. Der har hun haft både bedsteforæl-
dre, onkler, tanter, fætre og kusiner. 
 
Camilla har boet i København i otte år, hvor 
hun først uddannede sig til socialrådgiver og 

efterfølgende alkoholbehandler. Da Camilla 
var færdig med sine studier, ønskede hun at 
flytte tilbage til Fyn. 
 
Arbejdet 
Jeg spørger til, hvad Mads og Camilla arbej-
der med, og Camilla fortæller, at Mads til 
dagligt at ansat i Odense Låseservice, og at 
han for tiden er under uddannelse som låse-
smed. Uddannelsen skal tages i København, 
så det bliver godt, når han har gjort uddan-
nelsen færdig. 
 
Camilla er som nævnt uddannet som alko-
holbehandler, og hun arbejder som sådan i 
Svendborg og finder sit arbejde meget inte-

Hessum gamle forskole 
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ressant og meningsfuldt.. Hun siger, at hun 
beskæftiger sig meget med ”den motive-
rende samtale”, der skal få den enkelte til 
at finde motivationen i sig selv til at standse 
misbruget. 
 
Derfor kom vi til Nordfyn 
Samtalen vender tilbage til ønsket om at 
flytte til Fyn, og Camilla forklarer, at grun-
den til, at vi endte med at flytte til Nordfyn  
blandt andet er, at vi forelskede os i hele 
egnen. Vi holder fx meget af Klintebjerg,  
Bogø lystbådehavn og fuglereservatet mel-
lem Ølund og Lammesø. Derfor endte vi 
med at købe den gamle forskole i Hessum—
et hus, der er opført i 1918, og som er spe-
cielt og anderledes i forhold til så mange 
andre huse.   
 
Forskolen i Hessum 
Forskolen i Hessum er et hus, der har sin 
helt egen karakter. Mens vi taler sammen, 
sidder vi i køkken alrummet, der tidligere 
var skolestue. Der er højt til loftet, og man 
fornemmer tydeligt, at det har været skole-
stue, og hvor flere årgange blev undervist 
samtidig. 
 
Første salen var tidligere indrettet som læ-
rerbolig, og Camilla fortæller, at trappen op 
til første sal og gulvet i entreen er originalt. 
Hun synes, det er meget interessant, at 
noget af det originale er bevaret, og hun 
siger, at det er hendes og Mads´ ambition, 
at arbejde med huset indendørs, så den 
gamle skole-stemning fremelskes. Jeg læg-
ger mærke til, at der i entreen hænger et 
par ribber, og Camilla fortæller, at det kun-
ne være sjovt at lægge et trægulv i køkken 
alrummet, og fx kunne man også anskaffe 
en skrivepult.  
 
Men vi har ikke travlt med at lave om på 
hverken hus eller have, siger Camilla. Lige 
nu nyder vi bare at være en lille familie på 
tre.  
 
Vi holder rigtig meget af at bo her, og jeg 
er ikke i tvivl om, at vi kommer til at bo her 
i huset i rigtig mange år. Derfor har vi ikke 
så travlt med at gennemføre alle de æn-
dringer, som vi drømmer om. Vi skal nok nå 
det alt sammen. 
 
Vi nyder at udforske egnen 
Lige nu nyder vi, at vi en gang imellem kan 
cykle en tur sammen. Sommetider cykler vi 
til Bogø lystbådehavn, eller vi cykler ud til 
fugletårnet ved Lammesø. Eller også cykler 
vi en tur til Gerskov og videre ad Klinge-

skov, hvor min mormor og morfar en gang 
boede, og til Klintebjerg. Det er hyggeligt at 
cykle den vej, for der er meget smukt, og 
så er der også mange minder. 
 
Vi nyder at falde til her, og vi har efter  1½ 
år i Hessum efterhånden også lært naboer-
ne at kende. De er rigtig flinke og kommer 
tit forbi og siger hej.  
 
Sidste år var Sprøjtehusfesten i Hessum, 
der normalt afholdes grundlovsdag, aflyst 
pga. corona, men i år holdt man festen. Vi 
deltog og følte os meget velkomne, og det 
var rigtig hyggeligt.  
 
I år deltog vi også i Fjordens Dag, så vi ser 
os omkring i lokalområdet, og deltager ger-
ne i noget af det, som sker. 
 
Jeg synes også, det er hyggeligt at bo her-
ude på landet og følge med i landmænde-
nes arbejde. Det var fx noget helt særligt at 
følge med i høsten i august. Alting summe-
de af aktivitet, og man tænker, at bare det 
nu går godt for landmændene med høsten. 
 
Tak for samtalen 
Mens vi har talt sammen har Vilde, der er 
1½ år, været i gang med at lege, og hun 
har fundet sig i, at hendes mor har rettet 
meget af sin opmærksomhed mod mig. Da 
samtalen er ved at være forbi, går både 
hun og Camilla udenfor for at vinke farvel til 
mig.  
 
Jeg siger tak for samtalen. Det har været 
både hyggeligt og spændende at møde de 
nye tilflyttere. 
 
 
 



Døbte: 
Nynne Radoor Henriksen 
Philip Nohr Fogh Schaadt 
 
 

Viede:  
Randi Nordquist Faber Erik-
sen og Simon Andreasen 
Ulla og Henrik Lindberg 
Hansen 

Døde: 
John Støvring Hansen 
Hans Marius Simonsen 

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 

Skovløkke Lokalråds hjemmeside: www.skovloekken.dk 

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

GUDSTJENESTER I ØSTRUP, SKEBY OG GERSKOV KIRKER 

Hvornår                                          Præst Gerskov Skeby Østrup 

Søndag 3/10      Høstgudstjeneste   Keld B. Hansen              10.30* 

Søndag 10/10                                       Keld B. Hansen    10.30   

Søndag 17/10                                    Johannes Nissen    10.30 

Søndag 24/10                                Hans Otto Paludan   19.30  

Søndag 31/10                                       Keld B. Hansen   10.30 

Søndag 7/11      Alle helgen               Keld B. Hansen 19.00*   

Søndag  14/11                                      Keld B. Hansen   10.30 

Søndag 21/11                                Hans Otto Paludan  19.30  

Søndag 28/11      Advent                    Keld B. Hansen    10.30* 

Søndag 5/12                                         Keld B. Hansen  10.30   

* = Børnekirkekoret, Gelænderlærkerne, deltager i gudstjenesten 


