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Kirke– og kulturminister Joy Mogensen og Keld B. Hansen / Foto: Poul Kjemtrup

Kirkeminister på besøg i Østrup
Bartholomæus 1.

Med Klaus og Tessa på
vandring

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

Lidt af hvert fra Keld B. Hansen

Kirken i dette efterår
Dette nummer af kirkebladet foregår
udenfor og i det grønne.

døde, og navnene på dem, der er døde fra
sognet indenfor det sidste år, læses højt.
Den nærmeste i familien vil få tilsendt en
invitation, men alle vil være velkomne til de
to gudstjenester, vi afholder allehelgens
søndag.

Vi starter med et ministerbesøg, og det skyldes, at kirkeminister Joy Mogensen besøgte
Østrup den 18. september, for at se hvilke
initiativer vi har sat i gang som en ”grøn
kirke”. Besøget blev en god oplevelse med
en meget positiv og interesseret minister.

Præstevikar Louise Kiær
Som nævnt i det sidste nummer af kirkebladet stoppede Stig Saxbjørn som præst i Lunde og Hjadstrup ved udgangen af august. I
stedet for ham er der nu ansat en præstevikar - foreløbig frem til 1. november.

Det grønne tema fortsætter med en beskrivelse af ”Den grønne Patriark”, Bartholomæus den 1. Bartholom æus, der er
det religiøse overhoved for 300 millioner
ortodokse kristne, er efterhånden en ældre
herre, men han bliver utrætteligt ved med at
tale miljøets sag.

Præstevikaren er Louise Kiær. Hun bor på
Sydfyn og skal have gudstjenesterne i Lunde
og Hjadstrup. Desuden skal hun have nogle
af gudstjenesterne og de kirkelige handlinger her hos os ved Østrup, Skeby og Gerskov kirker. På bagsiden af dette blad finder
du Louise Kiærs telefonnummer.

Den sidste artikel omhandler Klaus og Tessa
Gjødesens beskrivelser af deres vandreture, der allerede kort efter lanceringen
har inspireret rigtig mange. Måske sådan en
beskrivelse også kan overbevise dig om, at
det er skønt at gå en længere tur.

Menighedsrådsvalget
Tirsdag den 15. september afholdtes den
såkaldte valgforsamling i Østrup præstegård. Tre ud af menighedsrådets ti medlemmer ønskede at gå ud af menighedsrådet.
Tre nye ønskede at komme ind, og dermed
har Østrup-Skeby menighedsråd fundet et
hold, der er klar til den nye valgperiode på
fire år, der starter den 1. december.

Corona og kirken
I kirken lever vi med corona, så godt vi nu
kan. Der er nogen, der i disse corona-tider
ikke bryder sig om at komme til gudstjeneste om søndagen. Men mange dukker alligevel op.
Når vi ved gudstjenester, bryllupper og begravelser er mange i kirken, kan vi vælge
ikke at synge. Så er kirkesangeren den eneste, der synger, og på den måde er restriktionerne mindre skrappe, og vi kan være flere
end ellers i kirken.

I næste nummer af kirkebladet præsenteres
det kommende menighedsråd.

Julen i en corona-tid
Det står nu klart, at vi ikke kan være så
mange i kirkerne juleaften, som vi plejer. I
den kommende tid skal vi i menighedsrådet
drøfte, hvad vi gør med julens gudstjenester. Resultatet bliver sandsynligvis, at vi
afholder flere gudstjenester end normalt. Du
vil kunne læse mere om dette i det næste
nummer af kirkebladet, der udkommer 1.
december.

Tal med præsten
Det kan være en god ide at tale med præsten.

Allehelgen
På en allehelgens søndag, som er den første
søndag i november, har vi tradition for at
mindes de døde. Også vi år vil vi mindes de

På dette sted skal der lyde en stor tak
til alle dem, der har siddet i menighedsrådet de forløbne fire år!!

...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
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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.

Kalender
6.

3.

1.

OKT

NOV

DEC

23.
NOV

Borgermøde
om vedvarende energi i
Skovløkkeområdet

Frokostklubben for mænd
Frokostklubben er altid den 1. tirsdag i måneden. 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.

Tirsdag den 23. november klokken 19.00
inviterer vores lokale Kaffegruppe for Vedvarende Energi til stormøde om den fremtidige
udvikling af vedvarende energi i Skovløkkeområdet.

NB: Stedet er hver gang i dette efterår
Østrup forsamlingshus.
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, dramatiske deltagelse i Den 1. Verdenskrig.
Som dansksindet nordslesviger deltog han i
krigen imod sin vilje. Sideløbende med fortællingen vises billeder fra nogle af de steder i Nordfrankrig og Flandern, hvor han
kæmpede.

Søren Hermansen, der de sidste 25 år har
været den ledende kraft i den grønne omstilling på Samsø, leder aftenen og diskuterer med de fremmødte, hvilken vej vi skal
gå, hvis vi skal sikre en overgang til vedvarende energi.

Tirsdag den 3. november kl. 11 - 13
Nils Svalebøg, tidligere fotograf ved Fyens
Stiftstidende, fortæller om sin passion for
lirekassespillet

Den røde tråd vil være, at omstillingen skal
komme nedefra, fra os, der bor her i området, sådan at omstillingen kommer os til
gode.

Tirsdag den 1. december kl. 11 - 13
Sidste frokostklub inden jul. Se programmet
i næste nummer af kirkebladet.

20.

24.

OKT

NOV

Derfor vil vi opfordre dig til at møde op, så
du ved, hvad der sker, og så du kan give dit
besyv med.
Sted: Østrup forsamlingshus

Menighedsrådsmøder
for
ØstrupSkeby menighedsråd 20. oktober og
24. november kl. 19.00
Alle menighedsrådsmøder er offentlige, og
derfor er du velkommen til at kigge med,
selv om du ikke er i menighedsrådet.
Sted: Østrup præstegård.

Venlig hilsen Kaffegruppen for Vedvarende
Energi i Skovløkkeområdet.

MEDLEMMER AF Østrup-Skeby menighedsråd indtil 1. december:
Birgit Vous (formand), Eva Esbech, Peter
Rasmussen, Anne-Marie Jensen, Steen Risum, Astrid Magnussen, Lars Larsen, Esther
B. Sørensen, Sheryl Nielsen, Kaj Hovhave
og Keld B. Hansen

KIRKEBLADETS REDAKTIONSGRUPPE
Keld B. Hansen, Lars Larsen, Sanne Timmermann, Tessa Gjødesen, Peter Kirkeby,
Alexandra Lund-Tholander, Mikkel Koch
Lund-Hansen og Carsten Michael Pedersen.
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Artikel ved Keld B. Hansen

Kirkeministeren på besøg i Østrup

Kirke– og kulturminister Joy Mogensen; foto: Poul Kjemtrup
Fredag den 18. september havde jeg
sammen med flere andre den fornøjelse at få besøg af kirkeminister Joy Mogensen. Kl. 12.30 ankom hun i sin ministerbil til Østrup præstegård, og besøget varede i 1½ time.

Lige siden dengang i 2008 har vi i vore kirker arbejdet for at blive mere bæredygtige,
og det ville minister Joy Mogensen gerne
høre noget mere om. Navnlig var hun interesseret i at høre om vores præstegårdsjord,
som vi om to år omlægger fra konventionelt
landbrug til skov og åbent land.

Otte dage før ministerbesøget havde man
ringet til mig fra Kirkeministeriet for at høre,
om ministeren måtte komme på besøg i
Østrup. Det skulle helst være fredag den 18.
september, for den dag skulle hun en tur til
Svendborg og bagefter til Horsens. Så kunne
Nordfyn blive et passende stop på vejen
mellem de to steder.

For os blev det en fantastisk mulighed for at
fortælle om vore erfaringer og til at vise
omverdenen, hvad vi kan.
Besøget forberedes
Jeg forberedte besøget ved blandt andet at
invitere Danni Kastberg fra Skovgyden. Danni ved nemlig en hel del om skov og åbent
land. Desuden inviterede jeg vores graver,
Henning Madsen, vores kirkerådgiver, Gorm
Skousen, fra Klintebjerg og vores menighedsrådsformand, Birgit Vous, fra Østrup
med. De sidste tre ventede på ministeren
ved Østrup kirke.

Derfor kom ministeren
Årsagen til ministerbesøget er vores arbejde
med Grøn Kirke. Østrup, Skeby og Gerskov
kirker blev i 2008, som de første i landet,
registreret som grønne kirker, og i dag er
der 261 grønne kirker i Danmark.
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Ministeren hørte om præstegården og
kirkejorden
På selve dagen for ministerens besøg skinnede solen fra en skyfri himmel, og det var
det skønneste sensommervejr. Efter ministerens ankomst og en hurtig frokost gik vi
udenfor. Vi talte om præstegården, hvor vi i
løbet af de sidste tolv år har fået nyt tag
med undertag samt nye døre og vinduer. Vi
har også fået en varmepumpe til konfirmandstuen. Det alt sammen gør, at vi har
opnået store energibesparelser.

træer. Vi vil også gerne have plantet æbletræer så børn og voksne i fremtiden kan
komme og plukke æbler, og vi vil sørge for,
at der er stier i området, som folk kan benytte.

Fra præstegården gik vi over for at se på
præstegårdsjorden, som er ti hektar jord,
der ligger vest for præstegården.

Østrup kirke og de grønne ideer
Fra præstegårdsmarken gik vi over til Østrup
kirke, hvor Henning Madsen, Gorm Skousen
og Birgit Vous ventede.

Danni havde nu sluttet sig til os, og både
han og jeg fortalte om projektet for kirkejorden. Vi fortalte, at cirka halvdelen af præstegårdsjorden plantes til med skov. Resten
skal være åbent land. Det er en model, der
både tager hensyn til CO2 optag og biodiversitet, samtidig med at det bliver et attraktivt rekreativt område for lokalbefolkningen.
I planerne for præstegårdsjorden indgår et
ønske om, at lokalbefolkningen bliver engageret i området. Vi vil for eksempel invitere
skolebørn fra Skovløkkeskolen til at plante

Mens vi gik en tur rundt om præstegårdsmarken, standsede vi ved en række egetræer, der er plantet for cirka ti år siden. Der
forklarede Danni, hvor vigtigt det er, at træerne får plads omkring sig, så de kan vokse
op og blive store og flotte egetræer.

Uden for kirken fortalte Henning om, hvordan han som graver arbejder med det grønne. Han har for eksempel sat fuglekasser og
en uglekasse op på kirkegården. Han har
også sørget for at plante sommerfuglebuske,
der tiltrækker bier og sommerfugle, og kirkediget er blevet et sted, hvor der gror mange forskellige planter. Han kunne også fortælle, at han på kirkegården har indrettet
nogle tomme gravsteder til staudebed, hvorfra der hentes blomster til alterbuketterne.

Joy Mogensen, Keld B. Hansen og Danni Kastberg; foto: Poul Kjemtrup

Gorm Skousen, Henning Madsen, Birgit Vous, Joy Mogensen og Keld B. Hansen;
foto: Poul Kjemtrup
med tilbage til Christiansborg.

Henning har også fået en christianiacykel, så
han kan cykle mellem kirkegårdene i stedet
for at køre i bil. Vi kunne også fortælle ministeren om, at kommunen agter at opsætte
en såkaldt ”bike station” ved Østrup kirke,
dvs. en station, hvor man kan lade sin elcykel op. Ved en bike station er der også
lappegrej, og der er et bord– og bænkesæt.

Hun nævnte også, at hun vil opfordre mange andre til at tage en tur til Østrup for at
lade sig inspirere af vore grønne tiltag.
En af de ting, der stod tydeligst for hende
efter besøget, var de mange frivillige, der er
engageret i arbejdet. ”Det kan godt være, at
der kommer konsulenter udefra med en
masse ideer, men hovedsageligt er projektet
her båret af lokalsamfundet” (FS)

Gorm fortalte om varmeanlægget i Østrup
kirke, der sammenlignet med det gamle
anlæg er energibesparende. Han fortalte
også ministeren, at han er én ud af en gruppe af frivillige konsulenter, som Grøn Kirke
på landsplan råder over. Dvs. at han kontakter - og sommetider besøger - de grønne
kirker rundt om på Fyn, så de kan blive endnu bedre til bæredygtighed og grøn omstilling.

Ministeren sagde også, at den grønne omstilling, vi arbejder med, er med til at skabe
håb for fremtiden.
Med disse ord sluttede det 1½ time lange
besøg, som kirkeminister Joy Mogensen
kaldte for ”dagens hyggeligste besøg”.

”Dagens hyggeligste besøg”
Kirkeminister Joy Mogensen var under sit
besøg overordentlig positiv over for vore
ideer og vores konkrete grønne tiltag, og
inden hun igen satte sig ind i ministerbilen
roste hun over for Fyens Stiftstidende vores
kirke for de mange grønne initiativer, og hun
fortalte, at hun vil tage de mange indtryk
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Artikel ved Keld B. Hansen

Bartholomæus, den grønne patriark

Bartholomæus 1. ved en gudstjeneste
De fleste ved, at paven bor i Rom, og at
han er overhoved for verdens mere end
en milliard katolikker.

Skabelsestiden fra 1. september til
4. oktober
Allerede i 1989 viste Bartholomæus 1. sig
som forkæmper for miljøet ved at opfordre
kirkerne verden over til at begynde at fejre
Skabelsestiden - en periode mellem 1. september og 4. oktober, som er viet til fejringen af naturens skønhed og en tid, og hvor
kirkerne opfordres til at gå i forbøn for den
truede natur.

Men mon du er klar over, at overhovedet for de ortodokse kirker (som er de
kirker, der findes i Østeuropa, og som
tæller 300 millioner medlemmer) hedder Bartholomæus den første og at han
bor i Istanbul i Tyrkiet?
Barholomæus den første kaldes for patriark,
og det betyder, at han er religiøst overhoved. Man kan også sige, at han er pave for
de østeuropæiske kirker.

Dengang i 1989 skrev Bartholomæus, at han

”ser med stor angst på menneskenes ubarmhjertige nedtrampning og ødelæggelse af
naturen, hvilket har ekstremt farlige konsekvenser for overlevelsen af den Guds-skabte
natur.”

Både paven i Rom og patriark Barholomæus
i Istanbul har gjort sig bemærkede ved at
tale om bæredygtighed og om hensynet til
naturen. Bartholomæus har gjort det i en
sådan grad, at han kaldes for ”Den grønne
Patriark”

I skarpe vendinger skrev han også, at den
nuværende menneskehed, der ”misbruger
sin priviligerede position i skabningen…har
allerede ført verden ud på randen af apokalyptisk selvdestruktion. Det forekommer enten ved forurening, som er farlig for alt levende, eller i form af udryddelse af mange
arter. Såvel planter som dyr. Og forskere
advarer os nu mod et fænomen, der truer
livet på jorden. Det såkaldte drivhus fænomen.

Man kan spørge hvad kirken og miljøet har
med hinanden at gøre, og man kan undre
sig over, hvorfor et overhoved for en kirke
bliver miljøforkæmper. Men for Bartholomæus er svaret, at jorden er skabt af Gud, og
når jorden med dens mange arter og økosystemer er truet og bliver fattigere, så kan
hverken han eller kirken være upåvirket.
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Taget denne situation i betragtning kan Kri-

Bartholomæus 1
sti kirke ikke forblive upåvirket. Det udfordrer et centralt tros-dogme, at verden blev
skabt af Gud.”

Mit møde med Bartholomæus på Island
For tre år siden deltog jeg i en miljøkonference i Reykjavik på Island. 2000 politikere,
NGOer, kirkefolk og forskere hovedsageligt
fra de nordiske lande og fra områderne ved
arktis deltog.

Bartholomæus´ opfordring til at fejre Skabelsestiden bliver i dag fulgt af kirker over
hele verden. Her hos os plejer vi også at
fejre skabelsestiden. Det sker ved, at vi i
september holder gudstjeneste ved Fjordens
Dag, og hvor naturen er temaet.

Bartholomæus var inviteret med som hovedtaler ved konferencen, og da han ankom til
konferencen kunne jeg konstatere, at han
blev modtaget med stor ærbødighed, og at
ALLE ville høre ham.

Miljøkonferencer til søs
Bartholomæus har også fået stor opmærksomhed, fordi han i mange år har afholdt
miljøkonferencer på floder og i have, der er
truet af forurening.

På Island talte han endnu en gang om den
miljømæssige krise, vi lever i. Og han talte
om det grundlæggende, at vi ser os selv
som herskere i stedet for som dem, der skal
tjene det skabte og forvalte det med respekt
og kærlighed.

Et år sejlede han på Sortehavet. Et andet år
sejlede han på Amazonas. Et tredje år sejlede han i Østersøen. Et fjerde år sejlede han
langs Grønlands kyst osv. Og hver eneste
gang inviterede han politikere, videnskabsmænd og repræsentanter for forskellige
religioner med, så man i fællesskab kunne
diskutere, hvad der kan gøres for at genoprette den ødelagte natur. Med disse sejladser ønskede han samtidig at vise verden, at
vi trods vore forskelligheder må stå sammen
i forsøget på at overvinde den nuværende
miljøkrise.

Vi taler jo tit om miljøudfordringerne ud fra
økonomiske betragtninger, hvor man har
regnet sig frem til, hvad der bedst kan betale sig i forholdet til naturen. Her er Bartholomæus´ vinkel på tingene anderledes, og jeg
tror, at han med det, han siger, rammer
noget, som vi har brug for i dag. Bartholmæus´ tale på Island blev da også besvaret
med stående klapsalver.
8

Artikel ved Klaus Lind Justesen

Når vandring er et bevidst livsvalg

Selfie fra en af vores ture langs Flensborg Fjord / Klaus Lind Justesen og Tessa Gjødesen
Hos os har vi altid været glade for at gå i
naturen. Det er blevet til mange ture i skoven eller langs fjorden. Både skov og fjord
er en god oplevelse på alle tider af året. Lys
og farver skifter hele tiden og giver nye oplevelser. Ikke kun for øjnene, men også dufte og lyde.

det kunne lade sig gøre at vandre Caminoen, og derfor begyndte vi at gå lidt længere
ture herhjemme.
Men hvor skulle vi finde inspiration til vandreturene?
Jeg har rigtig mange gange været på de
forskellige kommuner og regioners hjemmesider for at finde vandreture. De fleste kommuner har en ”visit-xx”, og alle skriver, at de
har smuk natur og gode vandreruter, men
når jeg så kigger efter, så er det vandreture
på 2-5 kilometer. Det synes vi måske er lige
i underkanten, hvis vi skal køre både halve
og hele timer efter en vandretur.

På et tidspunkt begyndte Tessa at snakke
om, at hun godt ville vandre på Caminoen,
men vi blev hurtigt enige om, at vi skulle
starte med lidt kortere ture, så vi tog en uge
til Italien og vandrede i 3 dage i området
omkring Cinque Terre – Et område med 5
små bjerglandsbyer ud til kysten, der er
forbundet med en jernbane. Det kan virkelig
anbefales.

Jeg har altid haft det sådan, at jeg ikke gider gå frem og tilbage ad den samme rute,
og Tessa har altid sagt, at hvis hun skal

Efter den noget større vandretur besluttede
vi, at vi nok skulle træne en hel del, inden
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bruge flere timer på en vandretur, så skal
der også være noget pænt at kigge på (og
jeg er ikke nok mere ). Det har betydet, at
jeg igennem de senere år har brugt rigtig
mange timer på at forberede en vandretur.
Der skal være noget smuk natur – meget
gerne vand og skov, der skal være stier,
markveje, strandbred, skovveje eller mindre
biveje, så vi så vidt muligt undgår trafik. Alt
dette for at skabe den perfekte vandretur.
Men også for at skabe forskellige oplevelser
for fødderne – underlaget er med til at skabe
oplevelsen.

Facebook, at jeg lægger op, at der nu er
nye vandreture på bloggen. Jeg lægger altid
et link med, så gruppens medlemmer hurtigt
og nemt kan komme over på bloggen og se
den nye vandretur.
Som jeg ser det, så er der mange fordele
ved at vandre. Den måske vigtigste grund
er, at det er sundt at bevæge sig. Tessa
arbejder indenfor sundhedsområdet og kender til vigtigheden af at holde sig i bevægelse for at få en sund alderdom. Jeg arbejder i
den finansielle sektor. Begge jobs er med
mange timer og der er meget stillesiddende
arbejde. Vi bruger først og fremmest vandreturene til at få motion, men lige så vigtigt, så giver vandreturene ny energi til både
krop og sjæl. Vi får vendt rigtig mange emner, når vi er ude og vandre, og vi kommer
tit hjem med nye ideer og altid med fornyet
energi. Samtidig så får vi altid en ny oplevelse med hjem. Det kan være synet af et rådyr med sit kid, en hugorm, lyden af knasende grus under skoene eller måske en helt
fantastisk solnedgang.

På en af vores ture i foråret går snakken
som sædvanligt om løst og fast, og vi kommer til at snakke om, at al den planlægning
jeg laver, måske kunne komme andre til
gavn også. Herfra går det stærkt, for med
Tessa er der ikke langt fra tanke til handling.
Vi bliver ret hurtigt enige om, at vi skal lave
en blog for den kræsne vandrer, som gerne
vil have en oplevelse ud af at vandre, men
som måske ikke har tid eller lyst til at stå for
planlægningen af turen selv.
Jeg har aldrig arbejdet med hjemmesider,
men Tessa kender en, som hjælper med at
programmere selve opsætningen, og derfra
tager vi selv over og får fyldt indhold på
bloggen. Vi har fra start aftalt, at vi den
20.06.2020 skal gå live med bloggen, og vi
kæmper til det sidste med udseende, indhold
og temaer.

Langt de fleste mennesker kan vandre – Det
kræver kun et par gode sko og så selvfølgelig påklædning efter vejret. Vi har altid en
rygsæk med, og jeg sørger for at pakke
kaffe, en god madpakke og vand, og Tessa
sørger for snacks, en god kikkert,
1.hjælpskit og vand.
Siden vi gik live, har vi været på TV2 2 gange og i avisen 2 gange. Der er ingen tvivl
om, at Corona har medvirket til, at danskerne er blevet mere bevidste om, hvad de
bruger deres tid til, og det er lidt som om, at
man tænker mere ”back to basic”, forstået
på den måde, at folk bruger naturen mere,
og måske er blevet lidt mindre materialistiske. Det har for os betydet, at vi allerede
har 1.100 følgere i vores gruppe, og tallet
stiger dag for dag. Medlemmerne kan selv
invitere deres eget netværk med i gruppen,
når de først er medlem. Det er en meget
aktiv Facebook gruppe, og medlemmerne er
rigtig gode til at lægge deres egne vandreture op til inspiration for hinanden, eller til at
komme med forslag til vores næste ture. Vi
har senest spurgt om inspiration til ture i
Nordjylland, da vi har planlagt en forlænget
weekend-vandre-tur i autocamper.

Noget af det, som gør vores blog speciel er,
at langt de fleste ture ligger mellem 10 og 20
kilometer, hvilket betyder, at man skal afsætte mellem 2 og 5 timer til en vandretur. I
kan vælge hvilket område I ønsker at gå i –
lige fra små øer, Fyn, Jylland eller Sjælland
til Italien eller Tyskland. Derudover har vi
valgt at tematisere både naturvalg og nogle
af de oplevelser, I kan komme ud for undervejs. Vi har f.eks. lagt kaffeplet ind som tema. Hvem kender ikke det at gå en tur og så
sætte sig og drikke kaffen, fordi man er kaffetørstig, men blot 1 kilometer længere henne ad ruten, er den perfekte kaffeplet i læ
og med en fantastisk udsigt. Det samme har
vi gjort med det Perfekte fotoshoot, solopgang, solnedgang, vild med fyrtårne, kærlighedskysset og champagnebrunch – Som
nævnt, så skal det at vandre være en optimal oplevelse
Samtidig med at vi gik live med bloggen gik
vi på Facebook med gruppen ”Danish hikings”. Vi bruger Facebook til at kommunikere med vores følgere/Hikers, og det er på
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Vores visitkort, som vi lægger på udvalgte steder på ruterne.
Klaus og Tessa har beskrevet ruter i
ind– og udland. Kirkebladets redaktion
giver her til inspiration en ganske kort
at præsentation af den allernærmeste
rute. Den begynder og slutter på Bogø.
God tur!

Ruten begynder ved et af Nordfyns
smukkeste steder, Otterup Lystbådehavn på Bogø. Derfra videre til Hofmansgave med Kartoffelmuseet og den
smukke park med planter fra hele verden.
Derfra ad en markvej til nordkysten,
som man følger 3 kilometer. Fra Hasmark Strand går turen forbi Hasmark
kirke og via en afvandingskanal tilbage
til Bogø.
Turens længde er 16 kilometer.
Se hele turbeskrivelsen med fotos på
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http://danishhikings.com/?p=1499

GUDSTJENESTER I ØSTRUP, SKEBY OG GERSKOV KIRKER

NEVEMBER

OKTOBER

Søndag 4. oktober kl. 10.30
Skeby kirke
17. søndag efter trinitatis
Præst: Keld B. Hansen

Søndag 25. oktober kl. 9.00
Østrup kirke
20. søndag efter trinitatis
Præst: Louise Kiær

Søndag 11. oktober kl. 9.00
Østrup kirke
18. søndag efter trinitatis
Præst: Keld B. Hansen
Søndag 18. oktober kl. 10.30
Gerskov kirke
19. søndag efter trinitatis
Præst: Keld B. Hansen

Søndag 1. november
Østrup kirke kl. 17.00
Gerskov kirke kl. 19.30
Alle helgen søndag
De døde mindes; deres navne læses
Præst: Keld B. Hansen
Søndag 8. november 10.30
Skeby kirke
22. søndag efter trinitatis
Præst: Keld B. Hansen

Søndag 22. november kl. 10.30
Gerskov kirke
Sidste søndag i kirkeåret
Præst: Louise Kiær
Søndag 29. november kl. 10.30
Østrup kirke
1. søndag i advent
Præst: Keld B. Hansen
Søndag 6. december kl. 10.30
Skeby kirke
2. søndag i advent

Søndag 15. november kl. 10.30
Østrup kirke
23. søndag efter trinitatis
Præst: Keld B. Hansen

Provst K eld B. Hansen, 23474144; Præstevikar Louise K iær, 27 21 99 09; Graver
ved Østrup, Skeby og Gerskov kirker: Henning M adsen, 41263411; Organist: Niels Erik Clausen, 30556750.
NAVNE

Døbte:
Elinor Hougaard
Holme-Bak
Victoria Elena Calero Krebs
Mikael Bjerre

Viede:
Anders Jensen og Maria
Haugsted Leermann

Døde:
Henning Olsen

Kirkens hjemmeside: w w w .oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk
Kirkens facebookside: Østrup, Sk eby og Gersk ov k irk e
Skovløkke Lokalråds hjemmeside: w w w .sk ovloek k en.dk
Kirkebladet er
trykt på FSC
certificeret papir,
der støtter bæredygtigt skovbrug
verden over.

Kirkebil: Ældre, der ik k e 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.

