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Gelænderlærkerne 

får nu ”Spirekor”  

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 6. december kl. 11 - 13: 
Alex Knudsen fortæller om "Landsbyernes 
udvikling og arkitektur". Med sammenlignin-
ger med forskellige landsbyer mest på Nord-
fyn. Hvorfor ser landsbyerne ud som de gør 
uden planlovgivning. 
 
Tirsdag den 3. januar kl. 11 - 13: 
Poul Broe, Østrup, fortæller om arkitekten 
bag genforeningen, H.P.Hanssen. 

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

Vi ønsker vore læsere  
en glædelig jul og  

et godt nytår 

6. 
DEC 

Indlæg om Gelænderlærkernes nye spirekor for 1. - 4. klasse v. korleder Karin Rochler 

3. 
JAN 

7. 
FEB 

”Musikalitet, Fællesskab og Dannelse” 

Gelænderlærkerne ved Østrup, Gerskov og 
Skeby kirker er efterhånden et gammelt 
anerkendt kirkekor for både drenge og 
piger. 

Koret udvides fra januar 2023 med Spire-
kor (1.- 4. klasse) til senere optagelse i 
ungdomskoret fra 5. klasse. Spirekoret 
øver fra kl. 15.30-16.30 og Ungdomskoret 
fra kl. 16.30 – 17.45 i konfirmandlokalet 
ved Præstegården i Østrup. 

Forældre til Spirebørn må gerne deltage i 
kortimen, som er baseret på grundlæggen-

de musikalsk udvikling med fokus på stemme-
udvikling gennem leg, dans og bevægelse.  

Der er ledige pladser i begge kor lige nu; mød 
op og få en prøvetime. 

Det er ganske Gratis at være i korene – og 
fra 4. klasse modtager du endda løn. 

Korleder er Karin Bloch Rochler (61285162) 
krochl@nordfynskommune.dk 
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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 (hjemvendt 
medarbejder), 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. 

FolkekøkkenSkovløkken 
Årsskiftet 2022 - 23 

(Et super godt tilbud om fællesspisning) 

Sted:  
Østrup Forsamlingshus, Strøbyvej 51 
 
Tid: 
Første ONSDAG i hver måned: 

7/12, 4/1, 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). 

11. 
JAN 

Nytårstræf onsdag den 11. januar 
2023 kl. 11.00 - 14.00 

For alle jer, der gerne vil ønske hinanden godt 
nytår og få nogle hyggelige timer i Østrup 
præstegårds konfirmandstue… 
 
Menighedsråd og præster er værter, når tidli-
gere Provst, Palle Jensen, kommer og under-
holder en god time med sit humoristiske fore-
drag: 

 "Hofleverandør i Østers og øregas!”  

Ved 12-tiden spiser vi smørrebrød.  
Pris for deltagelse er 50 kr. i kontanter, og 
der kan købes drikkevarer!   

Tilmelding  (efter "først til mølle" - der er 50 
pladser!) til  Bente D. Pedersen, 64821390, 
og 22625158 eller til Esther B. Sørensen, 
64821665 og 60633617 senest den 4. januar 
2023. 

13. 
DEC 

10. 
DEC 

JULEKONCERT 

Lørdag den 10 december kl. 16.00: 

Julekoncert i Østrup kirke med gospel-

koret, Happy Voices 

Østrup kirkes eget gospelkor giver koncert. 

Koret har indøvet mange nye og spillevende 

sange til årets julekoncert. Dørene åbnes kl. 

15.30, og der er gratis adgang. 

Lucia i Østrup kirke tirsdag den 13. de-

cember kl. 17.00 

Alle er velkomne, når Skovløkkeskolens 4. 

klasse går Lucia. Vi skal også synge fælles-

sange, og kirkens kor, Gelænderlærkerne, 

synger. 
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Jeg har købt en julekrybbe 

Juleartikel ved Keld B. Hansen 

 

I oktober var min kone og jeg på ferie 

i Peru. Mens vi var der, tog vi ind i lan-

det til byen Cuzco, og der købte jeg en 
julekrybbe, som jeg stiller frem i min 

stue, når det bliver jul. 

 
Byen Cuzco ligger i 3600 meters højde, og 

den var i 1400-tallet og indtil spanierne kom 

i 1532 hovedstad i inkaindianernes rige. 
 

Selveste inkahøvdingen havde sit palads i 

Cuzco, og herfra regerede han sit mægtige 
rige, der gik fra Ecuador i nord til Chile i syd 

- 4000 kilometer i alt. 

 
Inkariget var imponerende stort. Især når 

man tager i betragtning, at man blandt in-

kaerne ikke kendte til hjulet. Til gengæld 
havde man ansat tusindvis af løbere, der 

skulle bringe vigtig post rundt i riget - en 

vigtig forudsætning for, at man kunne holde 
sammen på riget og regere det. 

 

Man kendte heller ikke til jern, men til gen-
gæld havde man guld, masser af guld, og 

derfor var mange templer i Cuzco i sin tid 

beklædt med guld. Indtil spanierne kom og 
smeltede alt guldet om, havde man også 

mange brugsting og figurer i guld, og inka-

høvdingen og hans hof spiste altid af guld-
tallerken.  

 

Dramatiske begivenheder i 1532 gjorde en 
ende på det imponerende inkarige. I virke-

ligheden formåede nogle få hundrede spani-

ere til hest og forsynet med skydevåben at 
henrette høvdingen og få riget til at falde 

fra hinanden. 

 
Hvad jeg fandt i en lille butik i Cuzco 

På vores ferie gik vi rundt i Cuzcos gader. 

Nogle steder står der mure tilbage fra inka-
tiden. Inkaerne havde en imponerende byg-

geteknik, hvor de satte perfekt tilhuggede 

sten oven på hinanden og uden bindemid-

del mellem stenene. Men ellers er alt foran-

dret. Guldbelagte paladser er erstattet af 

kirker, huse og pladser i spansk stil.  
 

I en af sidegaderne fandt jeg en butik, der 

solgte julekrybber, der var fremstillet i Cuzco. 
Jeg faldt straks for deres særlige peruanske 

stil og købte en af dem med hjem. 

 
Julekrybbe i peruansk stil 

Det ses tydeligt, at min julekrybbe hverken er 

fremstillet i Europa eller på Jesu fødested, 
Betlehem, men i Sydamerika, eftersom de 

traditionelle får er erstattet af lamaer, og 

sidefløjene samt midterbilledet er pyntet med 
kaktus og kaktusblomster. 

Julekrybben fra Peru 
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Øverst i billedet mellem de to engle, ser vi 
Gud selv. Han ser ned på jorden fra en sky, 

som er gengivet med en tynd stribe vat. 

Under sig har Gud Maria og Josef, der begge 
er forsynet med en glorie. Alle fire personer i 

billedet bærer dragter, der minder om det 

tøj, de peruanske indianere bærer i dag. I 
dag går kvinderne også med hat og har lan-

ge fletninger. Tøjmoden er flere hundrede år 

gammel. Den kommer fra spanierne, men 
indianerne har overtaget den og gjort den til 

deres egen. De to personer nederst i jule-

krybben er almindelige fattige mennesker. 
Måske er de begge hyrder fra Betlehems 

marker.  

 
Frelseren er en af vore egne 

Julekrybben fortæller en historie om, at ju-

lens budskab om Jesus som den nyfødte 
frelser passer ind i et folks egen virkelighed, 

og hvis man ikke vidste bedre, ville man tro, 

at Jesus var blevet født i Peru og ikke i Bet-
lehem.  

 

Sådan har kristendommen en særlig evne til 
at blive en del af den stedlige kultur. Man 

tager historien om Jesu fødsel og om hans 

liv og gør ham til ”en af vore egne”. Man gør 
det, fordi man tror på, at frelseren er en af 

vore egne og har noget vigtigt at sige til os, 

der lever i dag. 
 

På samme måde findes der eksempler på 

billeder af den nyfødte Jesus, der er henlagt 
til en dansk sammenhæng. 

 

Lars Physant og hans alterbillede 
Kunstneren Lars Physant har malet billedet 

på denne side, og det viser en dansk 

”julekrybbe” fra 2002. Billedet er et alterbil-
lede fra Maglebrænde kirke på Falster, og 

det er mennesker fra lokalsamfundet i Mag-

lebrænde, der er modeller for såvel Jesus-
barn, Maria og Josef og de tre hyrder på 

billedet. 

 
Maria er datter af den lokale sognepræst. 

Hun kom som barn til Danmark fra Indien. 

Josef er landmand fra Maglebrænde, og 

Jesus-barnet er en næsten nyfødt dreng. 

Han var knap 14 dage, da han blev malet. 

Og hyrderne er menighedsrådsformand 

Svend-Aage Olsen, biskop Græsholt og en 
landmand (nu graver) fra Maglebrænde. 

Biskoppen er den eneste, der ikke har di-

rekte tilknytning til Maglebrænde, men som 
biskop var han også biskop over Magle-

brænde Sogn, så han kender sognet, og 

sognebørnene kender ham. 
 

Billedet fra Maglebrænde kirke siger nogen-

lunde det samme som billedet fra Peru, 
nemlig at Jesus er en af os. Vi holder me-

get af ham, vi passer godt på ham, og han 

er vores lys og verdens lys.  
 

Derfor kom Jesus julenat 

Når Gud ”opfandt” julen og sendte sin søn 
til Betlehem og resten af verden, er det for 

at vi skal tage imod ham og se, at frelseren 

er en af vore egne. Ham kan vi forvente os 
alt godt af.  

 

Det er ham, der kommer med Guds kærlig-
hed, og det er ham, vi kan henvende os til, 

når vi har brug for hjælp. 

Altertavle i Maglebrænde kirke, 2002 
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Tilflytterinterview ved Gry Malling Loehr, Klintebjerg 

Det lille hus med de store drømme 

Flere af Cora Rasmussens ønsker blev 
opfyldt i det lille bindingsværkshus i 
svinget på Grusgyden 18 i udkanten af 
Østrup. Her bor hun med sine to store 
hunde i det lille hus, hvor hun flyttede 
ind i februar 2022 fra et liv i Sønderjyl-
land.  
 
Utallige stearinlys blafrer i alle vindueskarme 
og på spisebordet. Det giver en hyggelig 
stemning i det lille lavloftede bindingsværks-
hus, men de udgør ligeledes et forsøg på at 
skabe lidt ekstra varme. For huset opvarmes 
med gas, og selvom det er et lille hus, spa-
res der også hos Cora.  
 
Cora hedder egentlig Connie Rasmussen, 
som der står på postkassen, men bliver til 

daglig kaldet Cora. Hun er flyttet hertil efter 
mange år i Tønder, hvor hun boede på en 
stor hesteejendom, hvor hun også arbejdede 
som behandler af både mennesker og dyr. 
Hun har to voksne børn, som begge er flyttet 
til Fyn, hvor de har slået sig ned med kære-
ster og uddannelser. Det var ønsket om at 
komme tættere på børnene, der fik Cora til 
at lede efter en lille bolig, hvor der var plads 
til hende og hendes to hunde.  
 
I Østrup går ønsker i opfyldelse 
”Faktisk var det min datter, der fandt huset 
herude. Jeg har søgt højt og lavt for at finde 
et lille hus, der lå i udkanten af en landsby – 
tjek. Tæt på en skov- tjek – med vand me-
get tæt på, helst en sø eller et eller andet, 
som lå klods op ad, det er jo næsten ikke til 

 

Cora (Connie Rasmussen) er flyttet til Grusgyden i Østrup 
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at finde. Og så tæt på, hvor jeg kunne finde 
lidt mark ved siden af til mine heste. Og der 
kan man sige, at de fleste da er opfyldt.”  
 
De specifikke krav Cora havde til sit kom-
mende hjem, havde sendt hende ud på en 
rejse, som havde taget godt et år. Hun hav-
de så godt som afsøgt alle kroge af Fyn, før 
hun blev præsenteret for det lille stråtækte 
hus i Østrup. Ved første møde syntes hun 
alligevel, at det var lidt for lille med alt for 
små rum, men ved andet besøg i huset be-
gyndte drømmene og ideerne til indretnin-
gen at tage form, og Cora begyndte at teg-
ne. Det resulterede i væltede vægge, et nyt 
køkken - der er blevet spartlet, malet -  og 
der er lavet nye gulve. Så nu er det beboe-
ligt, som Cora konstaterer. 
 
Drømme for det lille hus 
Huset synes Cora stadig er lige til den lille 
side med sine 72 kvm., men i stedet for at 
ærgre sig over det, inspirerer det bare Cora 
til at drømme. Hun ville gerne med tiden, 
når pengepungen også tillader det, åbne 
stuen op til kip og udnytte første salen ind 
over køkkenet/værelser for at flytte sofa-
hyggestuen derop og lade stuen for neden 
være ren – og større – spisestue. Herudover 
ville hun gerne åbne op med en dør fra stu-
en ud til haven og bygge en udestue i glas. 
Dette ville også bringe mere lys ind i den 
lavloftede stue. Ja drømme og planer er der 
nok af for det lille hus. Også vinduer og ba-
deværelset står for tur, når det altså ikke 
lige er tæmning af havens beplantning samt 
ny indretning ift. indkørsel, plads til hundene 
mv. der optager Cora. Dog er taget i god 
forfatning og har mange leveår endnu. 
 
Et ønske og en drøm, der dog endnu ikke er 
opfyldt, er muligheden for at leje en mark til 
hendes tre heste, som hun har sammen 
med sin datter. De står pt i Anderup-Stige, 
men hun ville gerne have dem tættere på 
sig.  
 
Cora behandler både dyr og mennesker 
Cora har et langt CV af spændende uddan-
nelser og praktisk erfaring inden for alver-
dens alternative behandlinger af både men-
nesker, men også af dyr – primært heste og 
hunde. Cora har taget den lange TCM-
uddannelse, samt andre sundhedsmæssige 
uddannelser og biokemi. TCM står for 
’Traditionel Kinesisk Medicin’, hvoraf aku-
punkturen er en stor del, men også elemen-
ter som kost, kosttilskud, urter og urtemedi-
cin samt bevægelse er vigtige elementer i 
kroppens og psykens velbefindende. Det er 

en holistisk tilgang til mennesket – det hele 
hænger sammen; ’Krop og hjerne skal bru-
ges for at fungere’. Det har hun øje for i 
hendes behandlinger, og det virker rigtig 
godt. Hun har primært smertepatienter, 
hvor specielt akupunkturen er meget effek-
tiv. Udover smertepatienter kan hun tage sig 
kærligt af bl.a. stress, overgangsalder og 
sportsskader. For udover akupunktur og de 
øvrige elementer i TCM kan hun tilbyde shi-
atsu-massage, triggerpunktmassage, hotsto-
ne-massage og laserbehandling for fx 
sportsskader og ”så har jeg faktisk kosme-
tisk akupunktur også, for det ikke skal være 
løgn. Så i stedet for folk bruger penge på 
deres fillers og hvad ved jeg, så kan man 
også lidt dér. Kineserne var ret gode til det.”  
 
Faktisk har hun også behandlet sig selv for 
en diskosprolaps uden smertestillende medi-
cin, men udelukkende med nåle – altså ved 
akupunktur. På det undrende spørgsmål om, 
om det så bare virker, svarer hun primært 
ja, men at der er omkring 5%, som ikke har 
gavn af denne type smertelindring. Det er 
dog typisk også er de 5%, som heller ikke 
drager fordel af traditionel smertelindring, 
da deres smertecenter som sådan ikke tager 
imod impulserne.  
 
I Tønder har hun haft klinik i 7 år, både 
hjemme og som udekørende behandler. I 

Cora i behandlerrummet 
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Er du tilflytter til Skovløkkeområdet, vil vi gerne møde dig her i kirkebladet – så har du lyst 
til at deltage i et tilflytterinterview, så skriv en sms til Gry på 28 97 31 58 

hele denne flytteproces – og 
ikke mindst under Corona - har 
hun skruet lidt ned for behand-
lingsaktiviteten, men er på vej 
til igen at opbygge en behand-
lingsvirksomhed fra det lille 
hus i Østrup. Hun har fået ind-
rettet sit lille ekstrarum til et 
hyggeligt behandlingsrum, 
hvor hun kan tage imod klien-
ter.  
 
Cora fortæller, at det er gået 
hurtigt med at få patienter i 
det lille ekstra værelse fra hun 
meldte ud, at nu var det klart. 
Den næste tid vil hun arbejde 
på at gøre mere opmærksom 
på hendes lille klinik, fx med et 
skilt ved vejen, så folk kan få 
glæde af hendes behandlinger.  
 
Behandlingen af heste kører 
helt af sig selv gennem net-

værk i miljøet. Ønsket om at få mulighed 
for at få hestene tættere på udspringer 
også af, at hun gerne vil inddrage en tur 
på hesteryg i hendes behandlinger. Man 
kender allerede til handicapridning, men 
Cora ved, at flere ville kunne få glæde af 
fysisk træning på hesteryg. 
 
Belært af Corona, der lukkede hendes 
behandlervirksomhed ned af flere omgan-
ge, ved Cora at behandlingsbranchen kan 
være sårbar. Derfor har hun valgt at få sig 
et lønmodtagerjob som base og herudover 
supplere med behandlingsvirksomheden. 
Hun arbejder dermed deltid i Helsam i 
Rosengårdscenteret.   
 
Er faldet godt til - og to do listen er 
lang 
Når snakken falder på lokalområdet, for-
tæller Cora energisk om alle de ting hun 
allerede har oplevet og er glad for, men 
flere ting står stadig på ønskelisten. 
 
Generelt er hun faldet rigtig godt til. Hun 
benytter turmulighederne omkring hende 
meget, sammen med de to hunde og mø-
der mange gode mennesker på disse ture. 
Allerede efter en uge, begyndte folk at 
hilse på hende og hundene. Hun kommer i 
skoven lige overfor huset hver dag. Hun 

har besøgt området omkring Østruplund og 
præsteskoven. Ofte tager hun hundene med i 
bilen – eller går derned – og går ture ved 
Klintebjerg havn. 
 
De mange projekter og skæve arbejdstider 
sætter dog en vis begrænsning for mulighe-
derne for aktiviteter i fritiden. Folkekøkken og 
åbne skolearrangementer vil hun gerne delta-
ge i, og fredagsbaren i Skalleværket har hun 
også stadig til gode. Ligeledes svømmehallen 
og kirken mangler hun at besøge. Men hun 
synes, det er dejligt, der sker noget i området 
og ser frem til, at der bliver tid til at opleve 
området endnu mere indgående.  
 
Naboerne er hun kommet godt ind på og de 
hjælpes ad med blandt andet hunde-halløj, 
hækklipning og generel hjælp i hverdagen 
”Jeg kan godt lide de små byer – jeg har selv 
boet i en lille by, da børnene var helt små, det 
giver et andet sammenhold med naboerne. 
Jeg føler, jeg er taget rigtig godt imod!” 

Masser af idyl ved Coras hus på Grusgyden 
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Artikel ved Peter Kirkeby, Klintebjerg, der er kirkebladets hjemvendte  
medarbejder 

Her kommer 4 og sidste afsnit af Pe-
ters drømmerejse (Red.)... 
 
Når denne artikel læses, er jeg allere-
de tilbage i Danmark, og livet og even-
tyret med Jomfruen er slut for denne 
gang. Derfor er denne artikel den sid-
ste i denne lille serie om rejsen med 
Jomfruen og om det at drømme om en 
anden måde at leve livet på. 
 
Jeg er nået ned næsten til grænsen mellem 
Spanien og Portugal, helt præcist til den 
”Ria” (fjord)  der ligger som den sidste in-
den Portugal. Den her del af Spanien er 
kendetegnet ved de mange ualmindeligt 
smukke Ria’s der som gigantiske øksehug, 
skærer sig ind i kysten ud mod Atlanterha-
vet. De er plastret til med små og større 
byer, hundredvis af skønne ankerbugter og 
smukke lange hvide sandstrande. Det er 
virkelig et sted, man kunne bruge mange, 
mange ferier på at udforske, og det er i 
denne Ria min hustru og mig skal bruge de 
næste 3 uger. Vi er nu i August måned og 
jeg har dermed taget hul på sidste halvdel 
af min orlov, som efter planen skal slutte 1. 
November 2022. 
 
Besøg af min hustru, Lisbeth, i tre 
uger 
Jeg har ”parkeret” Jomfruen lidt udenfor 
hovedbyen Vigo i marina Punta Lagoa. Jeg 

skal hente min hustru i Madrid og har lejet 
en bil, for at møde hende i lufthavnen. 
 
Gensynet er SKØNT, og vi booker os ind på 
et hotel for natten, for næste dag, at køre 
den lange vej tilbage til Jomfruen. 

Livet er bare nemmere, når det eneste man 
rigtig skal bekymre sig om er, hvad man skal 
have at spise, og om man bare skal blive 
liggende for anker eller sejle ind til den nær-
meste by for at gå på opdagelse. Det bliver 
skønne 3 uger, med tid til samvær, afslap-
ning, badning, sejlads, møder med andre 
sejlere, og det eneste virkelige minus er, at 
de går alt for hurtigt. 
 
Det er godt at være ene ombord, men det 
endnu bedre at være to, og da min hustru 
igen rejser hjem, skal jeg lige bruge nogle 
dage til at komme mig over, at jeg igen er 
alene.  Jeg har lidt ondt af mig selv, og bli-
ver nødt til at minde mig om, at det er det 
her, jeg gerne vil, og at jeg selv har valgt. 
Netfliks er godt at kunne synke ned i, men 
efter et par dage er det tid igen at hejse 
sejlene på skuden og sætte kursen mod syd. 

Besøg hjemmefra  

Peter og Lisbeth 
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Ankomst til Portugal 
Næste stop er Vaiana do Castello, ca 45 sø-
mil nede af kysten mod Portugal. Jeg ankom 
sent og fik over VHF radioen besked på, bare 
at lægge mig ind i havnen, så kunne vi ind-
klarere næste dag. Som sagt så gjort. Næste 
dag bankede havnefogeden på og kom om-
bord for at klare papirarbejdet, noget der 
skal gøres i alle havne, man anløber. Han 
spurgte mig så, om det var første gang jeg 
var i Portugal, og lige der blev jeg lidt mund-
lam og flov. Jeg troede faktisk at jeg stadig 
var i Spanien!! Jeg havde altså allerede kryd-
set grænsen, og med mit spanske gæsteflag 
stadig flagrende under styrbords salling, lod 
jeg som ingenting og sagde som ret var, at 
”Ja, det er første gang jeg er i Portugal”. Da 
han igen var gået, fik jeg hurtigt, hejst det 
Portugisiske flag og pakket det Spanske væk 
igen. 
 
Noget af det, der gør den her rejseform så 
tiltalende for mig er, at jeg rejser i et tempo, 
hvor det er muligt at få sjælen med. Det går 
så langsomt, at der i rigt omfang er tid til at 
filosofere over livet, betragte omverdenen og 
egentlig bare ”Være”. Det giver ro i sjælen, 
tankemyldret udebliver og bliver erstattet af 
en fysisk ro og et nedsat tempo, som for mit 
vedkommende gir sig udtryk i bedre velbefin-
dende. Som H.C. Andersen så smukt sagde 
det ”At rejse, er at leve”, og jeg er i den grad 
i live, når jeg rejser. 
 
I Vaiana do Castello lå en smuk hollandsk 
aluminiumsbåd, Blackbird, og vi kom hurtigt i 
snak. Det er jo også en af fordelene ved at 
rejse på den her måde. Når man kommer til 
en ny havn og lægger til, har alle den sam-
me interesse, og man har med det samme 
noget fælles at tale om. Jeg har mødt så 
mange smukke, dejlige, hjælpsomme men-
nesker på den her tur, at troen på at vi vil 
hinanden det godt snildt opretholdes. 

Planer erstattes af nye muligheder 
Inden jeg tog afsted fra havnen i Klintebjerg, 
havde jeg en løs plan (og med løs mener jeg 
løs tidsmæssigt) om hvor turen skulle gå 
hen, og hvor den skulle ende. Den gik på at 
sejle ned til Lissabon, derfra ud til Azorerne, 
nordpå igen, op gennem det Irske hav til 
Skotland, gennem Caledonia kanalen over 
Nordsøen, gennem Limfjorden, ned gennem 
Kattegat og ind i Odense Fjord til Klintebjerg. 
 
Min hustru skulle have været ombord på 
Azorerne og også rejst hjem derfra igen, 
men…... planer er til for at ændres og æn-
dres igen. 
 
Jeg var ikke nået til Azorerne, endsige Lissa-
bon, før det var tid til besøg hjemmefra. 
Derfor blev det så til, at det blev ferie i Spa-
nien i Ria’en ved Vigo. Men hvad så, hvad så 
med planen? 
 
Som jeg skrev i en af de første artikler, blev 
jeg decideret stresset, den første tid jeg var 
afsted og var faktisk ved at lave mit eget lille 
”hamsterhjul”, præcis det jeg var rejst væk 
fra. Måden jeg håndterede det på var at af-
tale med mig selv, ikke at lægge planer om 
noget som helst, men holde alle muligheder 
åbne. På den måde gav det også plads til at 
blive lidt længere, på et sted, der virkede 
spændende. Det gav plads til at være inde-
blæst i dage, uden at det gik ud over humø-
ret, det gav tid til at se en Netfliks film i ny 
og næ uden at give mig selv dårlig samvittig-
hed og sidst men absolut ikke mindst, gav 
det en fantastisk ro i sjælen. 
 
Et sidste eventyr 
Lysten til på et tidspunkt at sejle videre ud i 
verdenen blev afgørende for rejsens slutmål. 
Jeg var på et tidspunkt løbet sammen med 
en anden dansk båd,  Zephyr, med Leif og 
Lone, der ville ind i Middelhavet til Almeri-
mar. Det samme ville en hollandsk båd med 
Nynke og Arthur, så jeg besluttede at få en 
pris på en overvintring der også. Det fik jeg, 
og jeg fik også en aftale med havnen om, at 
Jomfruen kunne ligge der, indtil maj næste 
år. 
 
Som jeg skrev længere oppe, giver planer 
mig stress, således også den her plan. Efter 
at have rundet det sydvestligste hjørne af 
Europa, ved Cabo de Sao Vicente, sejlet ned 
ad Algarve kysten, samt haft besøg af min 
søster i en uge, satte jeg kursen mod Gibral-
tar, indsejlingen til Middelhavet. Zephyr var 
allerede inde i Middelhavet og det samme 
var Freydis med en kammerat ombord, og 
samstemmende fortalte de, at de ville ønske 
at de var blevet på Atlanterhavskysten. Jomfruen 
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Tid at ændre plan igen. Med Gibraltar inde 
om bagbord, den afrikanske kyst ude om 
styrbord og kun 10-15 sømil imellem dem, 
var fristelsen simpelthen for stor til bare at 
sejle forbi uden at udforske det nærmere. 
 
Så inden jeg tog hjemover igen, kunne jeg 
lige nå et sidste eventyr, skønt! En af de 
sidste dage i oktober satte jeg derfor kur-
sen mod den afrikanske kyst til havnebyen 
Ceuta, der så faktisk er spansk. Jeg brugte 
et par dage i Ceuta, som virkelig er en 
spændende, anderledes og utrolig flot by. 
 
Tilbage fra Ceuta styrede jeg Jomfruen ind 
mod La Linea, der er den spanske side af 
Gibraltar og gik i havn der, og det er der, 
hun ligger nu, trygt og godt. 
 
Turen er slut men drømmen lever 
Herfra er mulighederne for videre sejlads, 
vidt åbne. Vi kan sejle ind i Middelhavet 
med dens uendelige historie, civilisationens 
vugge. Vi kan tage en sæson på Algarve 
kysten med dens forrevne klipper, hvide 
små kystbyer og lange hvide sandstrande. 
Vi kan udforske den afrikanske kyst, med 
Marokko og Tunesien og med en helt an-
den kultur end den europæiske, eller vi kan 
sejle til Kanarieøerne med deres evige 
sommer og herfra forberede et Atlanter-
havskryds og lande i Caribien. 
 

Turen er slut for denne gang. Jomfruen er 
parkeret og pakket godt ned, men drøm-
men lever. Drømmen om endnu flere ture 
ud på det blå ocean. Drømmen om et At-
lanterhavskryds helt alene. Drømmen om 
møder med andre sejlere i det fællesskab, 
der opstår, når alle drømmer den samme 
drøm og drømmen om endnu engang at 
tømme hovedet for tankemylder og bare 
”VÆRE”.   

Peter og Vasco Da Gama 



Døde: 
Ole Larsen 
Preben Dahl Hansen 

Else Bloch Larsen 
Lily Hansen 
Ole Vanggaard 

 
 
 

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 4/12  2. s. i advent                     KBH  19.30  

Søndag 11/12  3. s. i advent                     NC                                           9.00 

Søndag 18/12  4. s. i advent                   KBH                                        10.30   

Lørdag 24/12  Juleaften                          KBH                               14.00 16.00 15.00 

Søndag 25/12  Juledag                             NC                                       11.00 

Søndag 26/12  2. juledag                        KBH  10.30  

Søndag 1/1  2023 Nytårsdag                     NC                     17.00   

Søndag 8/1  1. s. efter hellig 3 konger     KBH                                           10.30 

Søndag 15/1  2. s. efter hellig 3 konger      NC  10.30  

Søndag 22/1  3. s. efter hellig 3 konger    KBH                                   10.30   

Søndag 29/11. sidste s.e. hellig 3 konger   NC   10.30 

Søndag 5/2  Septuagesima                     KBH  10.30  

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


