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Strellev Vandværk:
Formand: Bent Gregersen
75 25 0170
Byens Købmand:
75 25 00 26
Kristian Jensen
75 25 00 26
SLGU:
Forretningsudvalget:
Formand, PR: Bente Schelde
75 25 0231
Kasserer: Egon Henriksen
75 25 0378
Sekretær: Marianne Dahl
75 25 00 87
Udvalgsformænd:
Fodbold: Susanne Højvang
75 25 05 08
Håndbold: Benny Lange
75 25 02 82
Gymnastik: Marianne Dahl
75 25 00 87
Billard: Anders Jensen
75 25 03 87
Badminton: Vagn Andersen
75 25 03 17
Linedance: Kirsten Bindesbøl
75 25 01 47
Ungdomsklub: Magny Schmidt
75 25 02 14
Strellev Svømmeklub:
Kontaktperson: Dorte Lundgaard 75 25 03 53
Strellev Heste- og Kræmmermarked:
Formand: Inger Nielsen
75 25 01 51
Bladudvalget:
Kontaktperson: Inger Jensen
75 25 03 87
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Fortsat fra forrige nr…
Fra vinduerne mod syd i den brede
kvist i mosters systue på første sal i
mormors hus, Lynevej 39, var der i
sydvestligt retning bl.a. udsigt til Strellev Skole. Mangen en morgenstund i

min barndom har jeg stået her ved ruderne og set ned til skolegården og den
teglstensrøde skolebygning med det
blågrå skifertag.
På den højre sidevæg i kvisten
hang et sognebillede med ovale højstil-

På besøg hos mormor i Strellev, II
Af Henrik Frandsen, søn af Sigrid Lauridsen

Fra Bladudvalget !!
Girokortene kom pga. en fejl ikke med forrige gang, så abonnenter,
som med dette nr. modtager et indbetalingskort, og som fortsat ønsker
at få bladet tilsendt, bedes indbetale kr. 50,00 inden 20. juni 2004.

Strellev Sogneforening:
Formand:Søren Jakobsen
75 25 02 72
Sognets hjemmeside:
www.strellev.dk
Strellev Menighedsråd:
Formand: Birhe Riknagel
75 24 64 91
Kasserer: Kirsten Nielsen
75 24 46 87
Graver: Karen Løvstrup Jensen
75 25 01 97
Kirkeværge: Laurids Gravesen
75 25 01 56
Kirkens hjemmeside:
www.strellevkirke.dk
Præster:
Hans Vestager
75 24 40 65
Jens Thue Buelund
75 24 46 62
Strellev Foredragsforening:
Formand: Tage Johannessen
75 25 01 18
Strellev Forsamlingshus:
75 25 02 55
Strellev Børnehave & fritidsordning: 75 25 07 30
Formand: Christian Thomsen
75 25 04 84
Strellev Friskole:
75 25 01 14
Formand: Hans Vestager
75 24 40 65
Leder: Dorte Lundgaard
75 25 03 53
Strellev Puljepasningsordning:
Formand: Anja Nielsen
75 25 04 54
Strellev Jagtforening:
Formand: Ernst Øllgaard
75 25 02 75
Kasserer: Knud Jensen
75 24 56 83

FORENINGSOVERSIGT:

3

julen hos mormor og morfar: Havestuen var forbudt område for børn de sidste par dage inden jul. Når de voksne
gik til og fra havestuen, blev døren kun
åbnet nødtørftigt, og en portiere, der
hurtigt blev trukket for, skjulte alt det
spændende inde i rummet.
Efter julemiddagen med risengrød og gåsesteg, kom langt om længe
det store øjeblik, da morfar og mormor
åbnede døren til havestuen, og det høje,
slanke juletræ strålede børnene, gæsterne og de to tjenestepiger i møde med
sine tændte snoede stearinlys i alle
regnbuens farver. Pynten var bl. a.
hjemmelavede kurve, dvs., store brugte
tændstikæsker omkransede af foldet og
fantasifuldt klippet silkepapir i alle tænkelige nuancer. Desuden hjerter af kulørt glanspapir, hvide foldede papirstjerner, dannebrogsflag i guirlander og
uldhvidt féhår. Man gik omkring juleMormor og
træet og sang meget - morfar spillede
morfar og de
på henholdsvist violin, henholdsvist orsyv af deres
gel. Man fik julegaver, som målt med
otte børn i skosenere generationers standard var små,
lens have i
men som man dengang var ovenud lyk1915.
kelige for. Børnene spillede brætspil
med pebernødder som præmier. Alle
smagte på mormors mange slags kager
og drak kaffe eller saftevand til. Der
Egentligt har jeg ikke hørt mor- var liv og glade dage.
Fra mormors og morfars hjem på
mor tale ret meget om deres hjem på
skolen
har jeg i øvrigt nogle af morfars
skolen. Til gengæld har mor og hendes
søskende givet detaljerede beskrivelser bøger: bl.a. B. S. Ingemanns fire histoaf alle boligens rum, indretning og in- riske romaner, en indrammet blyantstegning, som morfar lavede af sit barnventar, ligesom de har beskrevet det
store loftsrum og haven som verdens to domshjem: gården i Feldsing i Borris,
en tallerkenrække, en stor kommode, et
bedste steder at lege.
Mor har f.eks. på mine hede op- højt bogskab, alt i malet træ, og en
bænk i voksbehandlet eg. På bænken,
fordringer gentagne gange fortalt om
der stod i spisestuen, kunne på et tids-

lede brunlige fotografier af kirke - og
skolefolk, samt deres arbejdssteder, i
Ølgod og Strellev sogne. Her var morfar med. Og som årene gik, fornemmede jeg stærkere og stærkere - både med
glæde og med smerte - hvorfor mormor
og moster havde hængt dette billede
netop her: Det erindrede alle os i familien om de forholdsvist få år, da morfar
var førstelærer og kirkesanger i Strellev, dvs., skolens leder og kirkens kordegn. Dengang da mormor og morfar
havde deres hjem i tjenesteboligen i
den østlige ende af skolebygningen.
Dér var seks af deres otte børn blevet
født. Dér var min yngste morbror død
som spæd, og dér var morfar død kun
godt 38 år gammel.
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punkt alle børnene sidde, om end de
ikke alle kunne nå gulvet med fødderne. Sløjdlærer var morfar også og havde efterhånden selv lavet familiens
møblement, såsom de fire ting, der er
her hos os i Hørsholm.
Allerede fra min tidligste barndom har jeg været med på besøg nede i
skolen. Moster viste rundt i klasseværelserne. Her havde morfar haft ældste
og næstældste klasse. Her havde han
stået og spillet på sin violin og sunget
for. Her havde andre senere lærere undervist. Og her underviste moster stadigvæk næstyngste og yngste klasse og alle pigerne i håndgerning.
En sjælden gang var vi tillige på
besøg inde hos morfars efterfølger I. C.
Christiansen og dennes kone Marie. De
tog hjerteligt imod os, idet jeg - efter
mors og hendes søskendes beskrivelser - prøvede at forestille mig, hvordan
boligen måtte have set ud, da mormor
og morfar boede her. Sikke nogle store
højloftede stuer! Så var stuerne i mormors hus alligevel små til sammenligning.
Men som det sprællevende sted
en skole er, følte jeg som lille dreng aldrig vemod, når vi befandt os på Strellev Skole. Jeg var nærmere stolt af, at
min morfar havde været den første degn
i dette skolehus, og af, at den ene af mine mostre senere var blevet lærer det
samme sted. Og her på skolen, hvor ingen endnu havde så meget som drømt
om et fjernsyn eller en datamaskine,
prøvede jeg for første gang i mit liv og
til min store fryd at tegne på en sort
tavle med kridt i flere farver.
Ofte vandrede vi fra skolen videre til kirkegården. Til højre for ind-

gangsportalen lå stadigvæk den gamle
skole med stråtag og mindede på sin
egen stilfærdige måde om, at den kristne menighed har grundlagt skoleundervisningen her i Danmark. Et lille stykke
inde på kirkegården og på højre side af
grusvejen hen til kirken standsede vi
ved familiegravstedet. Mindestenen for
morfar stod noget til højre for midten.
Til venstre for hans grav mindestenen
for min ældste morbror. Til højre for
morfars sten var min yngste morbror,
der var død som spæd, blevet gravsat
uden mindesten; men vi lagde også
blomster på hans grav.
Kirken gik vi derefter ind i. Op
til degnestolen i højre side af koret og
lige inden for korbuen. Her havde morfar siddet under prædikenerne og talerne - ellers havde han som kirkesanger
stået op. Mor kunne så berette, at morfar undertiden havde nogle af hendes
søskende og hende selv hos sig i degnestolen. På denne måde lærte de at sidde
stille i kirken. Men engang havde morfar anet uråd, fordi mor og hendes tvillingsøster havde siddet lidt for påfaldende stille. Forklaringen var, at de to
små piger havde åbnet blikdåsen med
alterbrødene og var godt i gang med at
spise af indholdet.
Da både moster og far var organister, spillede én af dem eller begge to
på skift altid på orglet, når vi havde været oppe i koret. Ret gammel kan jeg
ikke have været. Men jeg husker tydeligt, at de voksne udtrykte deres begejstring over, at orglet omsider var blevet
flyttet ned i tårnrummet, hvor der var
bedre plads end oppe på det nu fjernede
pulpitur. Og i det hele taget gennemgik
kirkens indre en større restaurering i

årene lige efter krigen.
Vi gik tilbage til byen. Ofte gik
vi inden for i Brugsen for at handle.
Men Brugsen var for os ikke bare Brugsen. For den havde nemlig inspireret
min næstyngste morbror til at blive
brugsuddeler, hvilket han således var
blevet i Donslund.
I Brugsen kom alle i Strellev.
Den var et mødested, hvor man i ro og
mag kunne snakke og høre nyheder. Så
vel sladrede man også ind imellem;
men man svigtede aldrig den, der kom i
nød.
Efter at være kommet tilbage til
byen med mormors hus, går vi op på
første sal og ind i østerkammeret. Her
var der fra det nordlige af de to østvendte vinduer i forgrunden udsigt til
landevejen ind til Ølgod, idet man til
venstre for vejen i baggrunden så marker, omkransede af levende granhegn,
og idet man i midtergrunden en anelse
til venstre for vejen så Katrebelgård.
Familien Bjølbøl Haahr på
Katrebelgård var såvel venner som naboer til mormor og moster. Fra min tidligste barndom har jeg derfor også været med på besøg henne hos denne familie. De var altid meget gæstfrie mennesker.
Som årene gik, blev jeg mere og
mere fyldt med forventning, når vi nærmede os den store stalddør. Inde til
venstre stod hestene i båse i deres egen
stald. Til højre herfra kom man ind i
den lange stald, hvor grisene havde deres aflukker til venstre, og hvor køerne
stod i to rækker til højre. Nok var lugten noget stram i et bybarns næse. Men
hurtigt vænnede jeg mig til den, fordi
dyrene var så spændende at gå rundt
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imellem. Jeg kunne næsten ikke rive
mig løs fra dem: Dér kom en kat spankulerende, som om den ejede hele gården. Dér var en pattegris sluppet ud.
Den løb omkring på må og få, for så at
stille sig op oven på en liggende ko, der
uforstyrret blev ved med at tygge drøv.
Under megen hylen fangede karlen derpå den lille gris og bragte den tilbage til
dens mor og søskende. Og ofte var vi så
heldige, at vi var i stalden, medens køerne blev malket.
Mælken blev kørt til Amstelborg
Mejeri i den vestlige ende af byen - ca.
hvor Lyhnevej har et blødt sving. Her
kom jeg første gang med mormor som
en rundviser, der virkeligt var i sit es.
Hun havde indtil sit giftermål med morfar været mejerske på Tistrup Mejeri og
færdedes derfor hjemmevant overalt på
mejeriet.
Hun fortalte om, hvordan fløden
blev skilt fra mælken i centrifugen.
Om, hvordan fløden i kærnen blev til
smør, og at der blev kærnemælk til rest.
Hun beskrev, hvordan man lavede ost
og lod den lagre i mange uger. Mejeribestyreren og hans folk demonstrerede
beredvilligt, hvad mormor fortalte.
Sjovt var det f. eks. at se, hvor elegant
én af medarbejderne kunne kaste kæmpe klumper af smør op i en med pergamentpapir foret trædrittel, som først
skulle til Esbjerg og dernæst videre til
England.
Mormor bad efterhånden om de
produkter, som vi skulle have med i
dag (for man gik på mejeriet og købte
ind flere gange om ugen). Hun kiggede
forskende, dog ikke mistroisk, på hvert
eneste produkt, fik nu og da smagsprøver, fik hældt op i sine keramikkrukker

Budstikken gives videre til
Anny og Arne Nielsen

met hurtigt mest af alt til at ligne marengs. Hun foldede nu omhyggeligt
dette flødeskum ud over en æblekage,
anbragte oven på flødeskummet nogle
klatter ribsgele rundt omkring, så på os
med sit varme smil og sagde:
"Wærs'gúe!"
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Med venlig hilsen
Heidi S. Sørensen

Jeg vil hermed takke af som formand for Strellev Puljepasningsordning.
Der har været spændende opgaver undervejs, såsom opstart af børnehaven, der
gav en del spekulationer, og plads til nye børn, der af og til kunne give anledning
til mange ”krumspring” . Men det at være medbestemmende i sit barns hverdag
er utrolig positivt og givende.
Jeg ønsker go´ vind til den nye bestyrelse.

På bestyrelsens vegne
Formand Anja Nielsen

Formand: Anja Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Majbritt Kring
Bestyrelsesmedlem: Trine Nielsen
Suppleant: Jette Thygesen (uden stemmeret)

Der skulle vælges ny bestyrelse. Alle forældre, der har børn i puljen er ”pålagt”
at skulle repræsenteres af 1 i bestyrelsen, dog således, at der altid er et ulige antal i bestyrelsen.
Den nye bestyrelse konstituerede sig således:

Tirsdag den 23. marts 2004 holdt puljen generalforsamling.
Formanden fremlagde beretning, kassereren fremlagede regnskab, og begge dele
blev enstemmigt godkendt.

Nyt fra Strellev Puljepasningsordning

og små aluminiumsspande. Smørret
blev skovlet med en stor flad træske og
klasket op på et stykke pergamentpapir,
der blev foldet sammen om det. Så betalte mormor og sagde tak for i dag,
hvorpå vi bar varerne hjem i flettede
kurve. Og hun var afgjort den mest professionelle og festlige indkøber, som
jeg nogensinde har oplevet.
Hjemme i sit køkken piskede
mormor med sin hjulpisker i en keramikkrukke noget af fløden til skum.
Som følge af flødens fedme kom skum-

Foredragsforeningen modtager gerne effekter til loppemarkedet hele året rundt.
Vi hjælper gerne med at afhente diverse effekter hertil.
Henvendelse kan ske til
Tage Johannessen 75 25 01 18 eller
Frede Øllgaard 75 25 02 78
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Strellev Sogneforening

Velkommen til en forhåbentlig både hyggelig, men også spændende
Sankt Hans aften.

• Kl. 22.30 lukker boden og Sankt Hans aften i brinkerne slutter.

• Kl. 21.00 Båltale

• Kl. 20. 50 Bålet tændes

• Fra kl. 19.00 er der varme pølser på grillen, dertil
kan købes kold kartoffelsalat eller brød. Vand/øl og
kaffe kan ligeledes købes til rimelige priser.

Sankt Hans aften i brinkerne

Traditionen tro afholder Sogneforeningen onsdag den 23. juni

N
SOGNEFORENINGE
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I hele ugen er der mulighed for at købe is, slik, pølser, pommes frites samt FADØL og
sodavand.
Derudover vil der være boder med blandt andet: tombola, hoppepude, fiskedam, målsluger, samt ”det muntre køkken”

Søndag, den 6. juni.
Kl. 9.00 Morgenkaffe i teltet
Kl. 10.00 Gaderundbold
Kl. 12.00 Havetraktortræk
Kl. 14.00 Nøgleaf-prøvning
Kl. 14.15 Finaleskydning ved målslugeren
Kl. 14.30 Fælles oprydning

Lørdag, den 5. juni.
Kl. 10 -14 Børnearrangement - Tá med til Peru
Kl. 10 -14 Åbent hus kroketklub
Kl. 13.00 Håndboldstævne
Kl. 14.30 Grundlovstale v. Niels Åge Henriksen
Kl. 15.00 Bagekonkurrence
Kl. 15.30 Stort kaffebord
Kl. ?
Damesenior: Lyne - Kvong
Kl. 19.00 Grillaften med musik af Jan Christensen

Fredag, den 4. juni.
Kl. 19.00 Look-a-like konkurrence
Kl. 20.30 Linedance opvisning
Kl. 21.00 Spånpladekast
Kl. 20.00 - lørdag kl. 9.00 Computertræf-netparty

Torsdag, den 3. juni.
Kl. 17.30 Lilleput drenge: Lyne – Centrum IF
Kl. 18.45 Herre Junior: Lyne - Blåbjerg
Kl. 19.00 Stavgang
Kl. 20.00 Oldboys: Lyne - Sdr. Vium
Kl. 21.00 Rafleturnering

Onsdag, den 2. juni.
Kl. 19.30 Banko for alle i Lyne Hallen

PROGRAM FOR SPORTSUGEN 2004
PÅ LYNE STADION

hi,midt navn er børge eskesen jeg bor i vancouver bc canada siden 1957,jeg
er hved at søge efter eskesen familien som måske kom fra strellev, er der
nogen vej at fortælle dette, jeg håber ikke de har noget imod jeg skriver,
det var det eneste jeg kunne finde på nettet. venlig hilsen borge,
borgeeskesen@shaw.ca

EFTERLYSNING

Bent Gregersen har fået denne mail via Sognets hjemmeside:
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BILLETPRIS (Sidste frist den 06.06.04)
175,- kr. pr. person
Billetterne kan købes af billetsælgerne, som bliver belønnet efter hvor mange billetter de sælger….. (belønningen overrækkes ved sommerfesten )
 Min. 15 billetter = 1 genstand
 Min. 25 billetter = ½ fl. Snaps eller 2 flasker vin
 Min. 35 billetter = 1/1 fl. Snaps eller 4 flasker vin

MUSIK & UNDERHOLDNING
 Lokal Revy
 Slips fra Esbjerg

MENU (leveres af Karla)
 Sild og karrysalat
 Okse – Kalkun – Skinke med fløde- og krydderkartofler med Whiskysauce
og salatbar.
 Stort kage og dessertbord
 Kaffe og the

Lørdag den 12. Juni 2004
Klokken 19.00 – 02.00
I Lyne Hallen

Lørdag den 5. juni kl. 1000
Lørdag den 12. juni i Lyne
Lørdag den 14. august kl. 930

Præmieskydning:

Sportsugeskydning:

Hovedskydning:
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Venlig hilsen
Strellev Heste & Kræmmermarked

Hvis du er interesseret i at bidrage med andet forefaldende arbejde i forbindelse med markedsdagene kontakt Inger Nielsen, Strellev.

Sælg flest spisebilletter!
Der udloddes gevinst til de tre som sælger flest spisebilleter. Vil du være
med så kontakt:
Lyne: Lene Rasmussen, tlf. 75 25 09 39/ 30 31 59 46
Strellev: Inger Nielsen, tlf. 75 25 01 51/41 17 31 16

Strellev Heste & Kræmmermarked giver 2 kr. pr. lodseddel du kan sælge
inden markedet afholdes.
Bestilling af lodsedler:
Lyne: Lene Rasmussen, Lyne, tlf. 75 25 09 39/30 31 59 46
Strellev: Inger Nielsen, Strellev, tlf. 75 25 01 51/41 17 31 16

Tjen en ekstra skilling i sommer ferien!

Fredag den 28. august kl. 1900

Afslutningsfest:

Mandag
den 7. juni
Mandag
den 21. juni Bemærk: Mærkeskydning
Mandag
den 5. juli
Mandag
den 19. juli
Mandag
den 2. august
Bemærk: Hvor intet andet anført, start kl. 1830.
Der er vandrepokal til årets bedste skytte i træningsskydningerne.

Træningsskydninger:

STRELLEV JAGTFORENING

Markedet åbner
Morgenkaffe i teltet
Gøglergudstjeneste v. Vestager
Havetraktortræk
Biksemad i teltet
Udtrækning af lotteri og præmie
overrækkelse

Tarm
Strellev Heste &
Kræmmermarked

Varde

Stadepladser kan bestilles
v. Letkøb Strellev
75 25 00 26

Der er aktiviteter for både store og små
Hoppeborg - Rapelling - Gocart
På pladsen er der mulighed for at købe pølser og is.

Kl. 09.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 11.00
Kl. 12.30
Kl. 15.00

Ret til ændringer iØlgod
programmet forbeholdes

Lyne

Markedet åbner
Morgenkaffe i teltet
Indvejning af traktorer i Lyne
Oldsmobil møder op på pladsen
Traktortræk i Strellev
GRATIS pølsebord i teltet
”Kvik-sand” spiller i teltet
Præmieoverrækkelse på pladsen
Vi serverer helstegt okse og gris
med bagte kartofler og salatbord.
Spis hvad du kan for 125,00 kr.
Børn under 12 år 50,00 kr.
”Small Town” spiller op til dans

Søndag den 8. August 2004

Kl. 08.00
Kl. 08.00-09.30
Kl. 09.30-10.30
Kl. 10.30Kl. 11.00
Kl. 11.30-12.30
Kl. 12.00-16.00
Kl. 16.00
Kl. 19.00-02.00

Lørdag den 7. August 2004
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Heste- & Kræmmermarkedet.
Er i år i uge 32.
Markedet havde sidste år historiens største underskud på 11.000. - Dette vil man

Bladudvalget.
Bladet går fint - dog er det stadig et tilbagevendende problem at finde indlæg til
BUDSTIKKEN - Så kom endelig med et indlæg. Det kan være om alt muligt, f.
eks. oplevelser, historier om strellev og lign. - Selvom man ikke syntes, man er
god til at formulere sig eller stave, er dette ikke et problem. - Redaktøren kan.
Derudover kommer indlæg heller ikke til tiden - Hvordan ændrer vi det ??

Vandværket.
Det går godt, så priserne sættes ned, hvis kommunen godkender dette. Vandprøver tages ca. hver 3. måned af Steins Laboratorier på forskellige adresser i Strellev vandværks område. Disse tests kan fremover ses på www.strellev.dk. (er pt.
itu)
Vandmålere skal enten sendes til kalibrering, afprøvning eller fornyes, og da kalibrering er noget dyrere end en ny vandmåler, vil der fremover blive fornyet
nogle stykker hvert år. Der har sidste år været et vandsvind på 8 %. Hvor dette
forsvinder hen, er uvist.

Lejrskole for alle elever er den sidste uge inden sommerferien.

Børnehaven går godt. Der har været juleafslutning/marked traditionen tro, med
stort fremmøde af sognets beboere.
1 elev fra 8. kl. skal til Paris den 20.4. Alle 8. kl. elever bliver tilbudt en udlandsrejse, skitur eller lign.

Friskolen.
I årets løb er der blevet færre elever, da der gik 12 ud til sommerferien sidste år,
så det er dejligt, at der kommer 8 nye i børnehaveklassen til sommer. 5 går ud til
sommerferien. Skolen har haft tanker om at købe bygningerne af kommunen i
stedet for at leje dem, men man kan ikke nå til enighed om prisen. Kommunen
vil have 500.000,- for skolen, så handlen er stillet i bero.

Der var fremmøde fra følgende: Heste- & Kræmmermarkedet, Gymnastik- &
Ungdomsforeningen, Bladudvalget, Vandværket, Menighedsrådet, Friskolen,
Foredragsforeningen og Sogneforeningen.

Fællesmøde for alle foreninger i Strellev
den 14/4 2004 kl. 19.30 på Strellev Friskole.

Sportsugen er i år i Lyne fra. 2. juni til 6. juni
I år er der til sportsugen grundlovstale med kaffebord.
13

Gymnastik- & ungdomsforeningen.
Foreningen har pt. 320 medlemmer, og foreningen har aldrig haft så stort et overskud før. Foreningen har investeret i en airtrackbane.
Gymnastik- & ungdomsforeningen starter ny aktivitet, stavgang, den 20.3.

Menighedsrådet.
Den 18.3. kom den nye klokke op - med fremmøde af skolens elever som tilskuere og med traktement af sodavand og kage. Urskiven og kalkning af kirken skulle
være færdigt inden konfirmationen den 16.5.04.
Der skal være opstillingsmøde til menighedsrådsvalget den 8/9 2004. Der er tale
om 4 pladser, der skal besættes, så ønsker man at komme i menighedsrådet, skulle der være mulighed for det.
Der er som noget nyt kommet urnegravsteder på Kirkegården.

Forsamlingshuset er helt booket op det næste år.
Foreningen forventer et stille år ovenpå en hektisk vinter - vedligeholdelsesmæssigt.
Foredragsforeningen var glad for arrangementet ”strukturdebat med stegt flæsk
og persillesovs”. Lignende arrangementer vil foreningen gerne være med til at
tage op igen. Vinterfesten var også en succes.

På foreningens generalforsamling kunne der konstateres et pænt overskud.
Arrangementer sammen med sogneforeningen fungerer også godt.

Foredragsforeningen.
Foreningen har haft en travl tid med istandsættelse af køkkenet i forsamlingshuset.
Dette har kun kunnet lykkes pga. de ivrige hjælpere.
Gavlenden mod vest er repareret, og der er pyntet lidt op foran med bænk og lidt
grønt.

Søndag kommer der havetraktortræk i stedet for ringridning. Traktortræk lørdag
kommer til at foregå som sædvanlig. I det hele taget er lørdag, som den plejer grillfest om aftenen osv.

forsøge at rette op på i år. Derfor vælger udvalget at lade teltet stå ”tomt” fredag
aften - altså ingen diskotek. Det var nemlig det, der gav det store underskud. Tivoli er også afbestilt, og derfor har kræmmermarkedet selv rettighederne til at
sælge pølser, is m.m.
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Venlig hilsen
Dorthe K. Lundgaard

Formand Hans Vestager
Kasserer Birgit Sørensen
Tom Legarth
Gerda Møller Kristensen
Poul Anders Hvergel
Jytte Sandholm
Lisbeth Krogh

Tirsdag den 20. april 2004 holdt Strellev Friskole generalforsamling.
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsessammensætningen således ud:

Nyt fra Friskolen

Ref. Berit Brødsgaard

Pga. hushandlen måtte der laves en ekstraordinær generalforsamling og en 2.
ekstraordinær generalforsamling, da vedtægterne var forældede.

Sogneforeningen har købt Lynevej 34. Huset skal rives ned. Der er indhentet tilbud på nedrivning fra forskellige entreprenører. Planen er at lave lidt flere Ppladser samt et legeområde i forbindelse med forsamlingshuset.

Sogneforeningen.
Alt vel. Arrangementerne var vinterfest sammen med foredragsforeningen, julearrangement i Brinkerne, samt bowlingaften den 16.4., hvor mange kommer igen
år efter år.
Stidag er i år 1.5. kl. 10.00 - 13.00.
Sankt Hans fest holdes traditionen tro I Brinkerne, hvor man i år håber på bedre
vejr end i 2003.

Sommerfesten er i år den 12.6. med spisning og dans. Som altid er man velkommen til at melde sig som frivillig arbejdskraft til både sportsuge og sommerfest
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Der er registreret i alt 51 mindesten i Ølgod Kommune. Den første blev rejst i
1897 af Søren Jensen ved Lille Hejbøl, og den hidtil sidste blev opstillet på den
gamle mejerigrund i Skovlund i 2002. I en periode på 105 år er der således i gennemsnit rejst ca. én sten hvert andet år.
I Strellevområdet er der registreret 5 sten, hvoraf de tre står i Kjærgaard Plantage.
De mange sten fortæller deres helt egen historie om en befolkning, der brændte for deres egn og dens udvikling. De fortæller om en egns fælles arbejde for
fælles mål, om en befolknings slid for at tilplante og opdyrke heden, om en idealisme og kampvilje, der fik andelsmejerierne til at blomstre og sprede sig ud over
det ganske land, og om en befolkning der brændte for folkeoplysning og fremgang.
Stenene fortæller også historien om mennesker, der vidste at værdsætte den
fælles arbejdsindsats, og som ønskede at give værdien af dette videre til efterfølgende slægter ved at rejse sten med inskriptioner.
“Vestjyske Bønder i Fællesfølge, Syldstenen satte til Fremgangs Kaar. Hvad
een ej magted de mange løfted, til gavn for alle i Danmarks Gaard.” Sådan skrev
forfatteren Salomon Frifelt på den mindesten, som blev rejst ved Hjedding Andelsmejeri i anledning af 50-års jubilæet i 1932. Bønderne i Hjedding ved Ølgod
grundlagde Danmarks første Andelsmejeri, og allerede i 1890 var antallet af andelsmejerier i Danmark steget til 1000. Ordene kunne i vid udstrækning gælde
for flere af de sager, som egnens befolkning har kæmpet for gennem generationer.
Tilplantning og opdyrkning af heden har været en hjertesag på egnen. Ikke
færre end 17 sten er rejst til minde om denne indsats.
Ølgods tidligere boghandler Hans Nielsen rejste i Hanssinelund i Ølgod - i første halvdel af 1900-tallet - ti sten for forskellige forfattere. I alt er der rejst 13
forfattersten.
Fire sten er rejst til minde om andelsmejerier i kommunen.
Derudover er 13 sten rejst for at mindes forskellige personer, foreninger og
institutioner.
Kun to sten mindes egentlige nationale begivenheder som krig og grundlov.

Ølgods yngste stenalder - mindesten i Ølgod Kommune
Særudstilling på Ølgod Museum fra 1. april - 1. august 2004.

Fra Ølgod Museum
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Tirsdag den 8. Juni og tirsdag den 31. August kl. 18.00
DDS spejderne og FDF i Ølgod samler aviser ind 5 gange årligt. I Strellev by inden for byskiltene kan de stilles ude på fortovet. Øvrige kan stilles i busskuret ved LET-KØB. På landet
kan de afhentes, hvis man har mange.
Henvendelse herom til tlf. 75 24 57 02 eller 75 24 60 83.

INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP

Lokale faldne soldater fra 1848-50 og 1864 mindes på en sten på kirkepladsen i
Ølgod, mens der blev rejst en sten for 150-året for Grundlovens indførelse.
Historierne er mange og interessante, og idéen med udstillingen er udover at fortælle de mange historier også at give gode idéer til udflugtsmål, når man skal ud i
det blå med kaffekurven.
Du er velkommen til at kigge ind i udstillingen, hvor der også er oplysninger
om, hvor stenene kan findes i landskabet.
Ølgod Museums kommende årbog bringer en lille artikel om samme emne, ligesom det er tanken at udgive en turfolder, som kan guide den interesserede rundt
til de forskellige sten.
Venlig hilsen
Disse 5 sten står i Strellev
Charlotte West

9.00 Buelund
10.30 Buelund
19.30 Vestager
9.00 Vestager

JULI:
4. 4.s.e.trin
11. 5.s.e.trin.
18. 6.s.e.trin.
25. 7.s.e.trin

19.30 Vestager
9.00 Buelund

15. 10.s.e.trin
22. 11. s.e.trin.
29. 12. s.e.trin

SEPTEMBER:
5. 13.s.e.trin.
12. 14. s.e.trin

VEDR. PRÆSTERNES BESØG
PÅ SYGEHUSENE kan det oplyses,
at de ikke længere har adgang til
patientlisterne. Derfor er henvendelse
nødvendig, når der ønskes besøg.

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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Menighedsrådets sommerudflugt
tirsdag den 22. juni kl. 13.00
Turen går i år til Herning området.
KIRKEBIL
Der bliver afgang fra Torvet kl. 13.00
Da ingen bruger kirkebilen, opsiges afta- og hjemkomst senest kl. 18.30. Vi
len.
skal rundt og se nogle af de nye store
Hvis der ønskes kørsel til gudstjenesten, byggerier i Herning området, bl.a. det
bestilles Palles Taxi, tlf. 75 24 56 92.
nye stadion.
Nærmere i Ugebladet om tilmelding
FERIE
Jens Thue Buelund har ferie fra
den 12. juli til den 1. august.

10.30 Vestager
10.00 Vestager
Markedsgudstjeneste
9.00 Buelund
10.30 Buelund
9.00 Vestager

AUGUST:
1. 8. s.e.trin
8. 9.s.e.trin

10.30 Vestager
19.30 Buelund
9.00 Buelund
10.30 Vestager

6. Trinitatis
13. 1. s.e.trin.
20. 2.s.e. trin
27. 3. s.e.trin

JUNI:

GUDSTJENESTER 2004
STRELLEV KIRKE

K i rk e n y t
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Her ved forårstide bombarderes vore
sanser. Vi oplever farveglansen fra
blomster og træer. Der er rigeligt for
vore øjne at gå på opdagelse i. Lugte og
lyde fra mark- og dyreliv angriber os
også.
Men vores følesans og åndedræt får
ligeså naturen at føle. Vinden sender os
sine hilsener, så vi luftes og lives igennem.
Ja, foråret kan vække sløve vintervante
sanser. Det kan forekomme, som var
det første gang. Man kan være
”lykkeligt nær ved at græde”.
En mand havde siddet mange måneder
i arresten, og fordi han var bange for de
andre indsatte, var det kun blevet til
ganske få gårdture. En dag blev han sat
til at bære affald ud. Ikke ud i gården,
men ud på gaden. Senere fortalte han:
”Du kan ikke forestille dig, hvor skønt
det var at få vinden i ansigtet. Jeg var
nødt til at stå stille og bare mærke det.

At få en hilsen fra vinden pinsetanker.

ÆLDREMØDER I PRÆSTEGÅRDEN
Møderne for ældre og andre interesserede bliver i år tirsdag den 3. august,
onsdag den 4. august og torsdag den 5.
august.
Der kommer nærmere i Ugebladet om
tilmelding og kørsel.

Mærke at jeg er levende.”
For ham blev blæsten en hilsen fra livet selv. Han måtte ind bag tremmerne
igen; men vindens hilsen havde han
med sig.
Pinse, det er Guds vind, der puster liv i
det hensovede og hengemte. Det er
Helligånden, som blæser sig ind i vore
hjerter. Vi får en hilsen, vi kan have
med os, når sorger og glæder må gennemleves. Guds vind eller Ånd lader os
høre med ører og med hjerte, at Gud i
sin søn, den korsfæstede og opstandne,
stadig er hos os - er hos os med en hilsen, vi kan have med os. Som liv, så
nyt og stærkt som noget forår. Så nær
som vinden, der smyger sig om ansigtet
og sender frisk luft ned i vore lunger og
ud i hver eneste ilthungrende blodbane.
Det skete første gang i Jerusalem. Disciplene sad bag lukkede døre og havde
det elendigt, som skulle de ikke mere
gennemblæses til nyt mod på livet. Og
som skulle de heller ikke blæse et fornyet håb ind i andre mere.
Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, og så den dag den opstandne forsvandt fra deres øjne - Kristi
Himmelfartsdag: To måneders rutsjetur
fra glæde til gru til glæde - og til forladthed. Den forladthed, de var strandet
i. Var minderne nok at leve på? Var de
hilsener, man kunne have med sig resten af sit liv? Ville det ikke svare til, at
vi kun havde foråret som et rart tilbagelagt minde? Uhyggeligt, ikke!
Men så brager Helligånden ind til disciplene som et overvældende nyt for-
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år - ja, som en forårsstorm, der blæser
al frygt og forbeholdenhed omkuld. Det
er som flammer af liv og nærvær. Og
det hele er blevet et gennemblæsende
nu.
Det er ikke bagklogskabens ulideligt
klare lys, der har nået dem. Men visheden om, at Guds eller Jesu nærvær ikke
bare var, men er – er som en hilsende
vind at trække ny mening ind af
(bearbejdet fra Lena Bentsen).
Et andet billede på Guds kærlige vind,
som vil blæse sig livgivende ind i os, er
situationen ved en fødsel. Der er et lille
øjeblik i forbindelse med enhver fødsel,
hvor det er, som om verden står stille
og intet rører sig. ”Et øjeblik, hvor alt
stopper op, og man holder vejret og
venter på, at Guds åndedrag skal tage
over”. Det udtrykte en nybagt mor efter
flere fødsler.
Det er det helt særlige tidspunkt i fødslen, hvor barnet lige er født, og det selv
skal til at trække vejret. Moderen fortalte, at hun hver gang havde oplevet
netop dette tidspunkt i fødslen som en
stor rædsel og barnets første åndedrag
som Guds gave.
Disciplene og vi kan heller ingenting
uden Guds nærvær i hans åndedrag.
Uden at de blev gennemruskede af hans
Ånd, vidste de ikke, hvad de skulle gøre af sig selv. Og selv om de var samlede, vidste de ikke, hvad de skulle gøre
med hinanden. Som en mors bange øjeblik inden barnets første åndedrag, sad
de bare dér og ventede.
Pinsedag er Guds åndedrags komme til
Jens Thue Harild Buelund.
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verden. Det åndedrag, der gør hver og
en af os til hans levende væsner, og ikke kun til vores egne små Herremænd
og Herrekoner. Vi er som Guds skabninger hans børn - Guds børn, som må
få ny, frisk frimodighed af en hilsen fra
både naturens vinde og fra Guds Ånd
til vindpust (jf. Ingeborg Sebbelin).
Dertil vil Helligånden også med sin
indblæsning i vore hjerter fortælle os,
at vi også må se og mærke hinanden
som sammenblæste; vi er aldrig alene
om at leve livet, selv om vi hver især
må trække vort vejr, suge ind og puste
ud.
Må Guds livgivende Ånde få os til at
sanse en stadig hilsen fra ham, vi kan
have med os. Da vover vi at mærke vore omgivelser med opfriskende hilsener, som andre måtte hige efter. Ja, da
er det pinsefest, som alle kan stå med
en hilsende vind af både den ene og
den anden slags og sige: ”Jeg kan mærke, at jeg er levende!”
Glædelig vindfuld pinse til at gå sommersolen i møde med!

K i rk e n y t
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Vedrørende Jagtforeningens arr. og
* se tidspunkter og omtale inde i bladet

September:
6.
Præmiewhist

Indlæg modtages gerne og kan afleveres til Inger Jensen, Lynevej 56, tlf. 75 25 03 87
Eller E-maill: api-jensen@tdcadsl.dk senest d. 10. i måneden før udgivelse.

Udgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen
Bladet udkommer:
1. febr. 1. april 1. juni 1. sept. og 1. dec.

i

Konfirmander i
Strellev Kirke
16. Maj 2004

August:
3.,4.,5. Ældremøder i Præstegården *
7.-8. Heste– og Kræmmermarked
Strellev *
9.
Præmiewhist
23.
Præmiewhist
31.
Avisindsamling *

Redaktionen ønsker bladets læsere
GOD SOMMER

Præmiewhist
Sportsuge på Lyne Stadion *
Avisindsamling *
Sommerfest i Lyne Hallen *
Præmiwhist
Menighedsrådets udflugt *
Præmiewhist
Sankt Hans aften i brinkerne *

Juli:
12.
Præmiewhist
26.
Præmiewhist

Juni :
1.
2.-6.
8.
12.
14.
22.
22.
23.

Aktivitetskalender

Postbesørget blad
59511

ØLGOD OFFSET Tlf./fax 75 24 43 96
E-mail: olgod.offset@get2net.dk

