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KIRKEBLADETS REDAKTIONSGRUPPE 

Keld B. Hansen, Lars Larsen, Sanne Tim-

mermann, Tessa Gjødesen, Peter Kirkeby, 

Alexandra Lund-Tholander, Mikkel Koch 

Lund-Hansen og  Carsten Michael Pedersen. 

MEDLEMMERNE AF Østrup-Skeby me-

nighedsråd: 

Birgit Vous (formand), Eva Esbech, Peter 

Rasmussen, Lene Hommelhof Bang, Steen 

Risum, Astrid Magnussen, Lars Larsen, Es-

ther B. Sørensen, Sheryl Nielsen, Kaj Hov-

have og Keld B. Hansen 

Konfirmanderne 
Forsidebilledet viser dette års konfirmander,  

der konfirmeres i Østrup kirke lørdag den 8. august kl. 10, 11 og 12 

Konfirmanderne er øverste række fra 

venstre: 

Sofie Ørnebjerg 

Johanna Sol Palmadottir 

Christopher Bjerne Jensen 

Emelie Schønemann Pedersen 

Oliver Lund Holmegaard 

 

Nederste række fra venstre: 

Mathias Jan Fisker Hansen 

Oskar Mogensen 

Marius Krüger Nielsen 

Rasmus Jensen Christoffersen 

 
 

Pga. corona-krisen har vi valgt at afholde tre 

konfirmationer i stedet for en. Det betyder, 

at man kan invitere flere gæster med til 

konfirmationen 

 

 

Klokken 10 konfirmeres  

Marius, Mathias og Oskar 

 

Klokken 11 konfirmeres  

Emelie, Johanna og Sofie 

 

Klokken 12 konfirmeres  

Christopher, Oliver og Rasmus 

Til alle i lokalområdet,  

der har en flagstang:  

Gør dagen ekstra festlig ved at  

hejse flaget for konfirmanderne 

 

Konfirmationerne i Østrup kirke  

finder sted lørdag den 8. august fra  

klokken 10, 11 og 12, og der er mulig-

hed for at aflevere telegrammer  

i kirkens våbenhus 
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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. 

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. Stedet er Østrup 

præstegård. 

 

Tirsdag den 6. oktober kl. 11 - 13.30 

Frokostklubben er denne gang udvidet med 

en halv time. Tove Hansen fra Tønder vil 

fortælle om sin far, Frederik Tychsens, dra-

matiske deltagelse i Den 1. Verdenskrig. 

Han deltog i øvrigt som dansksindet nordsle-

sviger imod sin vilje i krigen. Sideløbende 

med fortællingen vises billeder fra nogle af 

de steder i Nordfrankrig og Flandern, hvor 

han kæmpede. 

6.  
AUG 

Vanddag for børn torsdag den 6. au-

gust 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.  

Vi tager vore forholdsregler, så dagen kan 

afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt. 
 

Tilmelding til Keld B. Hansen, 23474144, 

kha@km.dk eller på kirkens facebookside. 

25.  
AUG 

29.  
SEPT 

6.  
OKT 

Menighedsrådsmøde for Østrup-Skeby 

menighedsråd den 25. august kl. 19.00 

og den 29. september kl. 19.00  

Alle menighedsrådsmøder er offentlige, og 

derfor er du velkommen til at kigge med, 

selv om du ikke er medlem af menighedsrå-

det. Sted: Østrup præstegård. 

15.  
SEPT 

Valgmøde 

Tirsdag den 15. september er der valg til dit 

lokale menighedsråd (Østrup-Skeby menig-

hedsråd vælges for fire år ad gangen, og det 

nye menighedsråd tiltræder den 1. søndag i 

advent 2020).  

På aftenen kan du være med til at forme vores 

nye menighedsråd. Mød derfor op til mødet 

den 15. september.  

Tid: tirsdag den 15. september kl. 19.00 

Sted: Konfirmandstuen, Østrup præstegård, 

Præstevejen 8 i Østrup. 
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Sognepræst Stig Saxbjørn er et kendt 
ansigt blandt mange, der bor her i 
Skovløkkeområdet. Han har nemlig i 
mere end tre årtier været præst i Lun-
de og Hjadstrup, og siden den 1. januar 
2016 har han haft mange gudstjene-
ster og kirkelige handlinger ved 
Østrup, Skeby og Gerskov kirker.  
 
Den 30. august holder Stig afskeds-
gudstjeneste i Lunde kirke med efter-
følgende reception i Østrup forsam-
lingshus, og i den anledning bringer vi 
dette interview med ham.  
 
Den 1. december 1989 begyndte Stig 
Saxbjørn som sognepræst i Lunde og Hjad-
strup sogne. Det var hans første embede. 
Han kom direkte fra København, hvor han 
havde studeret teologi, og derfor var både 
livet som præst og livet på Nordfyn nyt for 
ham. Han husker, hvordan han i begyndel-
sen kørte rundt med et landkort i bilen, så 
han ikke for vild på Nordfyn. 
 
Da Stig var ny på Nordfyn 
Stig fortæller, at det var vildt at skulle starte  
som ny præst. Også fordi har startede i de-
cember, hvor der sker rigtig meget i kirker-
ne. Det var også vildt, at alle regnede med, 
at man kunne finde ud af at være præst fra 
dag ét. Derhjemme i præstegården lå der en 
stor stak papirer på skrivebordet, og ovre i 
vinduet stod telefonen. Så regnede alle bare 
med, at jeg selv fandt ud af resten. Det end-
te da også med, at jeg efterhånden fandt ud 
af tingene, fortæller Stig. 
 
Livet som præst 
Lunde og Hjadstrup pastorat har i al den tid 
Stig har været præst været anset for at 
være for lille til en hel præstestilling. Derfor 
har Stig altid skullet påtage sig ekstraopga-
ver uden for sine to sogne. I de første år 
blev han sat til at aflaste den daværende 
provst i Søndersø. Derefter kom han til at 
hjælpe præstekollegerne i Nørre Nærå og 
Krogsbølle. Så var der nogle år, hvor han 
skulle påtage sig opgaver i Otterup, og de 
sidste 4½ år har Stig hjulpet til ved Østrup, 
Skeby og Gerskov kirker. Formelt set har det 
været for at aflaste mig - skribenten til den-
ne artikel - da jeg foruden at være sogne-
præst også er provst. 
 

På den måde har Stig hele tiden måttet væ-
re omstillingsparat. Det har samtidig med-
ført, fortæller han, at han gennem årene 
har fået et godt kendskab til rigtig mange 
mennesker. Han tilføjer, at han vil komme til  
at savne mange af de mennesker, han har 
mødt, når han i begyndelsen af september 
flytter fra Nordfyn. 
 
Tak til dem jeg lærte at kende 
Stig Saxbjørn fortæller, at han fra dag ét er 
blevet godt modtaget ved Østrup, Skeby og 
Gerskov kirker. Derfor, siger han, vil jeg 
også komme til at savne arbejdet her. Jeg 
har gennem årene altid oplevet, at der hvi-
ler en positiv stemning over stedet her. Det 
har altid været hyggeligt at deltage i menig-
hedsrådsmøderne og i møder med Rejsehol-
det. Samtidig er der en god kirkegang, og 
det er jo altid noget, jeg som præst er glad 
for. Derfor vil jeg også gerne sige tak til alle 
dem i lokalområdet, som jeg har lært at 
kende, og som jeg har arbejdet sammen 
med. Det har været en fornøjelse! 
 
Kirken mellem tradition og fornyelse 
Efter sine mange år som præst i folkekirken 
kan Stig konstatere, at folkekirken står 
stærkt i befolkningen. Styrken består i, at 
folkekirken er rummelig, og at der ude 
blandt folk er en udbredt tilfredshed med 
kirken. I folkekirken er der plads til mange 
slags folk, og der er en frihed, der består i, 
at vi kan være meget forskellige.  
 
Kirkens svaghed er derimod den tunge ad-
ministrative byrde, som både præster og 
menighedsråd skal bære. 
 
Folkekirkens største udfordring er, fortsæt-
ter Stig, at vi skal finde den rigtige balance 
mellem  tradition og fornyelse. Det er vig-
tigt, siger han, at man ikke eksperimenterer 
for meget med at lave ritualerne om. I en 
tid, der er præget af forandring, tror jeg, 
det er en styrke, at folkekirken ikke foran-
drer sig for hurtigt. 
 
Heldigvis er det min erfaring, at der generelt 
er stor tilfredshed med folkekirken, og hvis 
folk har haft særlige ønsker fx i forbindelse 
med de kirkelige handlinger, bør man så vidt 
muligt forsøge at komme dem i møde. 
 
 

Stig Saxbjørn flytter fra Nordfyn 

Interview ved Keld Balmer Hansen, Østrup 
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Stig flytter til Bornholm 
For syv år siden skete der noget helt afgø-
rende i Stig Saxbjørns liv. Han var dengang 
på et kortere ophold på Bornholm, og mens 
han var der, mødte han tilfældigt Ulla Skou, 
som var en ven fra studietiden, der netop 
var blevet ansat som sognepræst i Rønne. 
Mødet førte til, at de to forelskede sig i hin-
anden, og to år senere blev de gift.  
 
Inden for de sidste syv år har Stig tilbragt 
ferier og friweekends sammen med Ulla, og 
det har længe være planen, at han med 
tiden skulle flytte til Bornholm.  
 
Fortsættes side 6... 

Stig Saxbjørn fotograferet ved Østrup kirkes sydside / Foto: KBH 

 

Søndag den 30. august kl. 10.30 holder  

Stig Saxbjørn afskedsgudstjeneste. 

Gudstjenesten finder sted i Lunde kirke. 

 

Samme dag klokken 12.00 er der  

afskedsreception  

i Østrup forsamlingshus 

 

Alle er velkomne til at deltage 
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Koret Gelænderlærkerne starter op igen 
efter sommerferien d. 17. august.  
 
For at vi kan have god plads omkring os, 
øver vi hver mandag i Østrup kirke. Tids-
punktet er mellem kl. 16.00 og 17.30. 
 
Der er stadig et par pladser ledige, så går 
du i 3. klasse og opefter, har du mulighed 
for at være en del af vores fællesskab. Vi 
prioriterer venskab, stabilitet og sangglæde 
højt. 

Ny Gelænderlærke? 
Koret modtager løn fra 4. klasse. 
 

Yderligere oplysninger fås ved korleder Karin 
Bloch Rochler, 61 28 51 62, 
krochl@nordfynskommune.dk.  
 
Gelænderlærkerne deltager efter planen ved 
høstgudstjenesten i Østrup kirke søndag den 
27. september kl. 10.30. 

Fortsat fra side 5... 
Så når Stig den 1. september stopper som 
præst på Nordfyn, flytter han sammen med 
sin kone, Ulla, i præstegården i Rønne. I den 
første tid på Bornholm kommer Stig til at 
arbejde som præstevikar, og den 1. marts 
næste år går han på pension.  
 
Hans forestående pension leder naturligt 
frem til mit sidste spørgsmål, for jeg spør-

ger, hvad han har tænkt sig at lave, når han  
går på pension. Ud over naturligvis at være 
sammen med Ulla. Stig svarer, at han glæ-
der sig til at få tid til det, han i mange år har 
forsømt: han ønsker at pleje sin interesse 
for at læse latin. Han glæder sig også til at 
passe have, og han glæder sig til, sammen 
med ligesindede, at dyrke sin interesse for 
armbåndsure.  

Venskab, stabilitet og sangglæde vægtes højt 
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Vandreinterview ved Keld Balmer Hansen, Østrup 

Med Ove på morgenvandring 

Måske har du lagt mærke til en mand - 
en vandringsmand - der til faste tider 
kommer gående ad Klintebjergvej forbi 
Østrup kirke og ad Grusgyden til Klin-
tebjerg havn. Ove Andersen er man-
den, der på mandage og torsdage går 
fra Otterup til Klintebjerg og tilbage 
igen. Han har gjort det i flere år, og 
han gør det året rundt og i al slags 
vejr. 
 
Jeg kender Ove, fordi han i mange år har 
sunget med i Østrup kirkes gospelkor, Hap-

py Voices, men jeg vil gerne have Ove til at 
fortælle, hvad der driver ham ud på sine 
lange gåture, og hvad han får ud af at gå på 
alle tider af året. Derfor spørger jeg ham, 
om jeg en dag må følges med ham, mens 
jeg interviewer ham til kirkebladet. Til det 
spørgsmål svarer han straks ”ja”. 
 
Starter klokken 7 og går 14 kilometer 
Ove starter sin gåtur allerede klokken 7 om 
morgenen, og derfor cykler jeg en tidlig 
sommermorgen til Oves bopæl i Otterup, så 
jeg kan gå hele turen med ham.  

Ove Andersen på vandring / Foto: KBH 
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Da vi er begyndt på turen, fortæller Ove 
mig, at vi skal gå i alt 14 kilometer. Han går 
altid den samme tur, siger han. Han går den 
hver mandag og torsdag, og han starter 
altid klokken syv om morgenen. Ove går 
turen året rundt, hvad enten det er lyst eller 
mørkt, og uanset hvordan vejret er. Og med 
hensyn til sine gåture er han så vedholden-
de, at han inden for de sidste tre år ikke har 
sprunget en eneste vandretur over! 
 
Derfor vandrer Ove 
Når Ove er ihærdig med at gå sine faste 
ture, er det fordi han gennem mange år har 
haft problemer med sin ryg. Det har fået 
ham til at gå til vandgymnastik i Gudskov 
svømmehal, og det har fået ham til at van-
dre. Ove opdagede nemlig, at vandreture 
med nogle kilos proviant på ryggen styrkede 
hans ryg og gjorde rygproblemerne væsent-
ligt mindre.  
 
I 2011 gik han for første gang på Caminoen, 
som er en 800 kilometer lang pilgrimsrute 
beliggende i Sydfrankrig og i Nordspanien. 
Han mærkede, at 2 - 3  ugers vandring på 
dele af ruten gavnede ryggen. Året efter 
kom han tilbage og gik alle 800 kilometer, 
og han erfarede, at jo mere han gik, desto 
bedre var det for ryggen.  
 
Derfor besluttede han sig for at gå sine to 
ugentlige vandreture, hvor han går fra hjem-
met i Otterup til svømmehallen i Gudskov. 
Derfra går han videre til havnen i Klintebjerg 
og tilbage til Otterup. Den ene gang om 
ugen gør han ophold i Gudskov for at svøm-
me, og den anden gang holder han pause 
hos John Wolff, der er kunstner og bor ved 
sit galleri i Klintebjerg.  
 
Jeg går med en mandag, som er dagen, 
hvor Ove besøger John Wolff. Vi følger Kvin-
devadet til Kvindevadgyden og Klintebjerg-
vej. Efter Østrup kirke går vi gennem en del 
af Østrup by og tager Grusgyden til udkan-
ten af Klintebjerg. Vi går langs stier det sid-
ste stykke til Klintebjerg havn. Derefter går 
vi om til John, hvor vi holder pause en lille 
times tid.  
 
Tid til at lytte og til at tænke 
På vores vandring taler vi naturligvis om 
mange ting. Ove plejer at gå turen alene, og 
han siger, at han kender de fleste, der kom-
mer kørende på vejen.  
 
Ove siger, at det bedste ved at gå er at have 
tid til at lytte og til at tænke. Han nyder at 
se årstidernes vekslen, og han har intet 
imod at gå i kulde og regn og blæst. For 

Ove handler det blot om at få det rigtige tøj 
med sig.  
 
På sådan en sommermorgen nyder han fug-
lesangen. Han plejer også at se mange rå-
dyr, og visse steder er det som om rådyrene 
kender ham. Han oplever i hvert fald, at de 
ikke flygter, når de ser ham, men bare bliver 
stående.  
 
Ove har noteret sig, at der i de år, han har 
vandret, er blevet langt færre lærker. I be-
gyndelsen, hvor jeg gik, kunne der være en 
lærke i luften for hver 50 meter, men sådan 
er det ikke mere. Nu kan der være lange 
strækninger, hvor jeg ikke ser en eneste 
lærke. Men der er jo også klart, siger han, at 
det er sådan, for når man sprøjter markerne 
effektivt, som det er tilfældet, så dør insek-
terne, og så har fuglene ikke noget at leve 
af.  
 
Kaffe hos John Wolff 
Da vi har rundet Klintebjerg havn og tilbage-
lagt cirka otte kilometer, kommer vi til John 
Wolffs galleri på Klintebjergvej. Vi går inden-
for, og det føles godt at komme til at sidde 
ned. John serverer kaffe for os, og Ove har 
rundstykker med og en lille flaske snaps. Så 
mens vi hviler benene, nyder vi rundstykker-
ne og kaffen, og vi skåler i snaps.  
 
Vi sidder i Johns atelier omgivet af hans 
mange kunstværker. John fortæller, at han 
for øjeblikket er i færd med at arrangere en 
kunstudstilling i sit atelier. Han fortæller 
også om sin bibeskæftigelse, som er salg af 
lokal honning og udlejning af både og kajak-
ker. 
 
På besøg i Østrup kirke 
Efter pausen hos John går turen videre ad 
Klintebjergvej til Østrup. I Østrup går Ove 
altid ind i Østrup kirke. Her tænder han et 
lys i lysgloben og sætter sig i 5 - 10 minutter 
for at tænke og for at bede en bøn.  Når jeg 
tænder et lys, siger Ove, så har det en god 
indvirkning på mig. Så tænker jeg på  alle 
dem, jeg holder af. Og jeg ber for dem, der 
er syge. Jeg plejer også at sige tak, fordi 
vejret er godt, for jeg synes, at det er dejligt 
at komme ud og gå, næsten uanset hvordan 
vejret er. Mens jeg sidder på kirkebænken, 
siger jeg også tak, fordi jeg selv har det 
godt, og fordi jeg kan klare mig selv. Jeg er 
74 år, og jeg er taknemmelig for, at jeg er 
rask og rørig og kan vandre. 
 
Det sidste stykke vej til Otterup 
Da vi efter besøget i Østrup kirke igen står 
ude på Klintebjergvej, fortæller Ove, at be-
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søget i kirken og roen, som han finder der, 
har en stærk indvirkning på ham. Jeg tager 
roen med mig, siger han, og jeg kan mærke 
den helt indtil jeg når byskiltet ved Otterup.  
 
Da jeg til sidst spørger Ove, hvorfor han altid 
går ad den samme rute og altid to gange om 
ugen, svarer han, at han på mange måder 
godt kan lide at holde fast i det velkendte. I 
mit hjem har jeg for eksempel ikke brug for 
ændringer, og det gælder også med hensyn 
til mine gåture. Til gengæld får jeg lov til at 
udfordre mig selv, siger Ove, når jeg sætter 
mig på motorcyklen.  
 
Ove har kørt motorcykel siden han var 14 år, 
og det er en interesse, der har holdt ved i 
hele hans voksne liv. Derfor tager han jævn-
ligt ud på en køretur sammen med nogle af 

sine motorcykelvenner. Desuden udfordrer 
han sig selv hver lørdag, hvor han konkurre-
rer med andre om at køre motorcykel med 
sidevogn på en meget vanskelig bane. Han 
forklarer, at den hobby stiller hans sult efter 
udfordringer.  
 
Tak for turen 
Da vi kommer tilbage til Otterup, har vi væ-
ret afsted i fire timer. Jeg siger tak til Ove 
for en dejlig vandretur og for en god snak 
undervejs.  
 
Det at vandre i naturen på alle tider af året 
er faktisk en rigtig god ide, og jeg kan anbe-
fale den til alle læsere af dette blad. 
 
  
 

Lystænding i Østrup kirke / Foto: KBH 
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Sidste vinter fik jeg oplyst, at der boe-
de en familie fra Ungarn på Gerskov 
Bygade nummer 16, så en dag i begyn-
delsen af marts cyklede jeg til Gerskov 
for at få en aftale om et tilflytterinter-
view. I Gerskov mødte jeg Brigitta, der 
på familiens vegne straks sagde ja til et  
interview. Vi fik en aftale den 18. 
marts, men pludselig lukkede landet 
ned på grund af en meget omtalt virus, 
og vores aftale røg sig en tur.  
 
Men efter måneders venten lykkedes 
det sidst i juli at få interviewet med 
den ungarske familie i hus. 
 
Familien består af Tamas og Brigitta Hoff-
mann og deres - næsten - 2-årige søn, Den-
nis. Brigitta er for øjeblikket højgravid; hun 
er sat til at føde en datter i slutningen af 
august.  
 
Tamas og Brigitta fortæller, at de kommer 
fra et par småbyer i det vestlige Ungarn tæt 
på grænsen til Østrig og Slovenien. Der bor 
størstedelen af deres familie og mange af 
deres venner stadigvæk. På spørgsmålet om, 
hvad Tamas og Brigitta savner allermest i 
Ungarn, svarer de, at det er familien og ven-
nerne. 
 
Mens jeg sidder og taler med Tamas og Bri-
gitta, tænker jeg på, at det må være et stort 
spring at flytte fra Ungarn til Danmark. Både 
kulturelt og sprogligt. Ungarsk er et sprog, 
der er i familie med finsk, så derfor har un-
garsk meget, meget lidt til fælles med dansk.  
 
De fortæller, at de i deres første år i Dan-
mark klarede sig med engelsk. Først da de 
begyndte at gå på sprogskole i Odense, kom 
de for alvor i gang med at tale dansk.  
 
Sådan kom de til Danmark 
For ti år siden inviterede en ven Tamas til 
Danmark for at arbejde her i fem uger. Ta-
mas kom til at tjene gode penge under sit 
ophold, og det gav ham lyst til at vende til-
bage. Derfor inviterede han året efter sin 
kæreste, Brigitta, med til Danmark. Det var 
meningen, at de kun skulle være her i et 
halvt år, men resultatet er blevet, at de nu 
har været her i ni år. I alle årene har de ar-

bejdet hos DK plant, som er det store 
agurkegartneri, der ligger på Kvindevadet 
øst for Otterup.  
 
I de første år arbejdede de begge meget i 
gartneriet, men nu hvor de er flyttet i hus og 
er blevet forældre, arbejder de noget min-
dre. Brigitta fortæller, at hun arbejder i gart-
neriets pakkeri. Tamas er leder i gartneriet, 
hvor de ansatte er ungarere, litauere og 
danskere, og hvor arbejdssproget er en-
gelsk.  
 
Danmark er et dejligt land 
Efter ni år i Danmark drømmer Tamas og 
Brigitta ikke længere om at flytte tilbage til 
Ungarn. De savner sommetider Ungarn, men 
de synes begge, at Danmark er et dejligt 
land. Her er en smuk natur, og her er mas-
ser af frisk luft. Vi har rejst omkring i Dan-
mark - fra Skagen til København - og vi sy-
nes virkelig, at Danmark er et smukt land.  
 
Vi er også glade for, at Danmark har et godt 
og et velfungerende sundhedssystem og 
uddannelsesvæsen. Folk er samtidig meget 
venlige, og vi oplever ikke at blive uvenligt 
behandlet. Det eneste lidt negative, vi kan 
sige om Danmark, er, at der blæser lidt for 
meget her. Det er vi ikke vante til fra Un-
garn. Men det er som sagt kun en lille ting. 
 
Derfor holder vi meget af at bo i Danmark, 
og vi vil gerne have, at vores børn kommer 
til at vokse op i Danmark.  
 
Livet i lokalsamfundet 
Det er nu fire år siden, at vi købte hus her i 
Gerskov, og vi er glade for at bo her. Her er 
fred og ro, og her har vi vores egen have, 
hvor Dennis kan løbe frit omkring, og hvor vi 
kan dyrke nogle af vores egne grønsager.  
 
Vi hilser på vore naboer, men det, at vi har 
dansk som vores andet sprog, gør nok, at 
det går langsommere at lære folk at kende. 
Vi har også en kontakt til lokalsamfundet i 
og med at Dennis går i vuggestuen ovre ved 
Skovløkkeskolen. Sammen med Dennis har 
vi også deltaget i Skeby Gymnastikforenings 
forældre - barn gymnastik. 
 
Tamas supplerer med, at han kommer i en 

Fra Ungarn til Gerskov 
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dartklub i Østrup. Her kommer han en gang 
om ugen, og sommetider deltager han også 
i dartturneringer i Odense. Dartklubben er et 
sted, hvor han kun er sammen med danske-
re. 
 
Vennerne og familien 
Men de fleste af vore nære venner er unga-
rere, fortæller de. De bor rundt omkring i 
Danmark, og dem mødes vi sommetider 
med. For eksempel i forbindelse med fød-
selsdage. 
 
Vi rejser ofte til Ungarn for at besøge vores 
familie og venner, og i næste måned kom-
mer vores forældre og besøger os. De kom-
mer før Brigitta har termin, så vi håber, at 
hun nedkommer, mens de er her, så de kan 
få den lille nye at se. 
 
Det bliver spændende med den lille nye, der 
snart kommer til verden, og jeg ønsker dem 
held og lykke med det, der forestår. Det har 
været et spændende tilflytterinterview med 
mennesker, der befinder sig godt her på 

Nordfyn, og som stille og roligt er ved at 
finde ind i den danske kultur og i vores lille 
lokalsamfund. Derfor tusind tak for samta-
len! 
 
Da jeg cyklede hjem, var jeg heldigvis fri for 
den blæst, som Tamas og Brigitta sagde, er 
så typisk for Danmark. I stedet regnede det, 
og det er jo også typisk dansk.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Brigitta, Dennis og Tamas Hoffmann foran deres hus i Gerskov / Foto: KBH 
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GUDSTJENESTER I ØSTRUP, SKEBY OG GERSKOV KIRKER 

Søndag den 2. august 
8. søndag efter trinitatis 
Østrup kirke 10.30 
Præst: Keld Balmer Hansen 
 
Lørdag den 8. august 
Konfirmationer i Østrup kirke 
Kl. 10, 11 og 12. 
Præst: Keld Balmer Hansen 
 
Søndag den 9. august 
9. søndag efter trinitatis 
Skeby kirke 9.00 
Præst: Stig Saxbjørn 
 
 
 

Søndag den 16. august 
10. søndag efter trinitatis 
Østrup kirke 10.30 
Præst: Keld Balmer Hansen 
 
Søndag den 23. august 
11. søndag efter trinitatis 
Gerskov kirke 10.30 
Præst: Stig Saxbjørn 
 
Søndag den 30. august 
12. søndag efter trinitatis 
Østrup kirke 19.30 
Præst: Keld Balmer Hansen 
 
 

Søndag den 6. september 
13. søndag efter trinitatis 
Skeby kirke kl. 19.30 
Præst: Keld Balmer Hansen 
 
Søndag den 13. september 
14. søndag efter trinitatis 
Østrup kirke kl. 10.30 
Præst: Keld Balmer Hansen 
 
Søndag den 20. september 
15. søndag efter trinitatis 
Gerskov kirke kl. 10.30 
Præst: Jørgen Flensted-Jensen 
 
 
 

Søndag den 27. september 
16. søndag efter trinitatis 
Østrup kirke kl. 10.30 
Høstgudstjeneste 
Børnekirkekoret Gelænderlærkerne 
deltager 
Præst: Keld Balmer Hansen 
 
Søndag den 4. oktober 
17. søndag efter trinitatis 
Skeby kirke kl. 10.30 
Præst: Keld Balmer Hansen 
 
 


