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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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Endelig, den 30. juli sidst på dagen
Gøteborg med natfærgen, så vi nød
blev ”vort lille hjem” den næste måned, Den svenske Skærgård i den skønne
færdig, og vi kunne sætte kurs mod
sommermorgen.
nord. Vi sejlede fra Frederikshavn til

31. juli – 27. august 2003
Af: Anny og Arne Nielsen, Strellev

Nordkapp - Kirkenes tur - retur

Fra Bladudvalget !!
LET-KØB i Strellev lukker. De eksemplarer af Strellev Sogneblad,
som hidtil har kunnet hentes i butikken, vil fremover ligge i Ølgod i
Kulturhusets forhal eller hos Inger Jensen, Lynevej 56, i Strellev.

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:

Vores første stop var Trollhættan, hvor
vi så sluser fra 1800 og frem til de sluser, der anvendes i dag af temmelig store fragtskibe og af rigtig mange lystsejlere. Da man fandt ud af, at skibene
kunne sejle på trapper i form af slusekamre, var selv vandfald ikke barrierer
for sejladsen mere, og floderne havde
man jo, hvorimod veje skulle laves og
vedligeholdes. I Haverud, nordvest for
Trollhættan, så vi en akvædukt, som
man ellers kender som vandforsyning
fra bjergene ind til byerne i syden fra
gammel tid. Det kunne typisk være et
større brobygningsværk med en ikke så
bred rende på toppen, hvor vandet løb.
Her i Haverud sejlede der skibe i akvædukten, der var planlagt og tegnet af to
Erikson brødre i 1860. Ja selv på den
tid var Erikson et stort navn i Sverige.

Kort over rejseruten
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Sluserne, i tilknytning til akvædukten,
kunne rumme både på 7 x 40 m, og
bredden var udnyttet til de sidste cm.
I Frøskog, lidt længere nord på, så vi en
kirke fra 1500 tallet, som var beklædt
med træspån både på sider og tag. Nu
skal jeg ikke fortælle om alle de kirker,
vi så, for vi så mange, men den her skal
nu med. Da vi var godt inde i kirken,
begyndte kirkeklokkerne at slå. Jeg så
fra Arnes hænder til nogle knapper på
muren og tænkte: ”hvor pinligt”. Så gik
lyden over til orgelmusik, og senere
fortalte præsten om kirken, læste en bibeltekst og ønskede os en god dag. Arne havde bare været hurtig til at trykke
på den rigtige knap. Da jeg kom mig
over chokket, syntes jeg, at det var en
rigtig god måde at præsentere kirken
på. Det skal da også med, at kirkerne
normalt var åbne i Sverige og Norge.
Man må jo overnatte hvor som helst,
når bare ikke man generer nogen. Rastepladserne er ofte med koldt og varmt
vand , så det er helt oplagt at overnatte
der. Det må ikke være let at være ejer
af campingpladser, når folk kan få det
hele gratis andre steder, og så endda bo
lige hvor man ønsker det. Ofte overnattede vi ved vand. Så kunne vi vaske os i
det om morgenen, men det blev nu ikke
særlig grundig vask, vandet var koldt,
og koldere blev det, jo længere vi kørte
mod nord. Vi havde bestemt, at vi skulle på campingplads og have bad mindst
hver tredje dag Vi skulle jo kunne holde lugtgener fra døren. Sverige og Norge er utrolig gode lande at feriere i, når
man som sneglen har huset med. Det
havde vi, idet Arne havde lavet det sådan, at vi kunne bo i varevognen. Det
fungerede fint til to.
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Vi fulgte
”Inlandsvægen”
i Sverige. Det
var en god vej,
men ofte var
der ikke nogen
rabat. Ikke fordi
der var dybt
ned, men ikke
noget med at
køre ud i rabatten ved overhaEt kig ind i vores lille ling. Ved Vojmån , en form
hjem
for campingfiskeplads i midt Sverige, mødte vi Kaj.
Han var dansker og 82 år. Han kørte i
Volvo med en stor campingvogn efter.
Om sommeren boede han i Sverige, om
vinteren kørte han til Norge, hvor han
havde fast plads til bil og campingvogn.
Det var hans måde at tilbringe alderdommen på.
I Kiruna var vi med på en guided minetur. Jernfeltet er 80 m x 40 km x 1,5
km. De 1,5 km er den dybde, de har
prøveboret ned til, måske er der jern
meget længere ned? I ovennævnte felt
er der 60 – 70 % jern i fjeldet, som bliver knust og sælges i kugler, der er 1
cm i diameter. Jernet har gjort Kiruna
til en rig by,. Arbejderne er godt lønnede og kommunens indtægter derfor gode. Det ser man bl. a. ved, at alt er pænt
vedligeholdt, og der er mange nye moderne huse. Trækirken, som er fra 1912
og bygget med en samekåte som model
(sametelt), fik for et par år siden prisen
som Sveriges smukkeste bygning. Fyrretræet til kirkebyggeriet var importeret
fra Rusland. Der var en dejlig lugt af
tjære i kirken.

Allerede I slutningen af 1600 tallet blev
man klar over, at der var jern i Kiruna
området, men det blev først rigtig værdifuldt i 1878, da et par englændere løste problemet med at fremstille stål af
det fosforrige malm, som der var i området. I 1903 åbnedes malmbanen til
udskibningshavnen Narvik i Norge.
Narvik var en trist og slidt by, hvis man
sammenligner med Kiruna.
Mellem Kiruna og den norske grænse
overnattede vi ved en sø. På bredden
stod en masse små huse i forskellige
størrelser, 2 x 3 m og mindre, men de
havde det til fælles, at de stod på meder
og havde skorsten. Det viste sig, at ejerne slæbte husene ud på søen om vinteren. Her borede de hul i isen indendøre
og tændte op i fyret. Så kunne de sidde
i en god varme og fiske. Isen var 1 m
tyk, så den skulle nok holde. For fiskerettighederne på søen gav mændene det
beskedne beløb af 100 kr. pr. år. Vandet
var så rent i søen, at en af husejerne
havde sagt til Arne, at vi roligt kunne
drikke det, og det blev ikke varmere
end 7 grader om sommeren.
Vi var så langt oppe, at kulden bed og
ikke mindst om natten. Jeg havde taget
en almindelig- og en sommerdyne med.
Sommerdynen var ikke attraktiv. Jeg
måtte have skiundertøj, nattøj, sokker
og så to ekstra tæpper over . Resultatet
blev, at vi købte en norsk dyne i ”Jysk”.
Jeg ville have haft en god dundyne,
men de bruger mest kunstfyld i dynerne
deroppe. Jeg bad om den varmeste. Den
var ikke behagelig at mærke på, men
den var bare dejlig varm. Så var det
problem løst.
Vejene i Norge følger naturligvis terrænet som i Sverige, men en ændret natur

..
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fugtige områder. Undertiden ville Arne
fiske, så når vi kørte forbi et egnet sted,
holdt vi ind. Så tog jeg min bog af Sigrid Undset om Olav Audunsøn frem,
eller nød den storslåede natur.
Planterne blev lavere og de hvide
sneplamager hyppigere, efter som vi
bevægede os længere mod nord. Dagene var også lange. Vi var jo nord for
Polarcirklen. Endelig gik vejen så tæt
på sne, at vi besluttede os til at gå derover. Der var ekskrementer af forskellige dyrearter på sneen. Dyrene kunne
åbenbart godt lide at opholde sig der.
Da vi kom tilbage til bilen, gik der en
flok rensdyr tæt på, men de fjernede sig
hurtigt, da de så os. Man kan køre forbi
dem uden de løber, men går man, er de
ikke modige mere og løber.
Fortsættes i næste nr.

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

Forskellen kan man se på bærret, hvor
blomsten har siddet. Arret efter blomsten danner en cirkel hos blåbær og ligesom en lille blomst hos Mosebølle.
Der er ikke meget forskel på smagen.
Vi spiste også multebær. De ligner
orange hindbær. Smagen er dog helt
anderledes, og de vokser tæt på jorden i

Arne på blåbærrov

medfører, at vejene snor sig mere, og
det går op og ned. For os fik det den
konsekvens, at Arne kørte hele tiden i
Norge.
Under hele turen holdt vi ofte pauser
for at gå i den storslåede natur. Det var
lige sæson for blåbær. Vi har aldrig
spist så mange blåbær før. Vi fandt ud
af, at de ”blåbær”, der er på Tinghøjene, i virkeligheden hedder Mose-bølle.
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Tirsdag den 11. november 2004 kl. 19.30 afholder Strellev Sogneforening den
årlige generalforsamling i Forsamlingshuset. Efter generalforsamlingen er der
kaffe og brød.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Generalforsamling

Hilsen og vel mødt!
Strellev Menighedsråd, Strellev Jagtforening, Strellev Friskole,
Strellev foredragsforening og Strellev Sogneforening

Tilmelding senest mandag den 11. oktober
Kirsten Nielsen 75244687, John Sandholm 75250185

Entre inkl. kaffe 75 kr. (under 14 år gratis)
(sodavand og øl sælges til lave priser)

Dessert: Kaffe og småkager

Foredrag: Den lokale storvildtsjæger Niels Rasmussen vil fortælle historier fra de mange jagtrejser og oplevelser, han har fået igennem sin mangeårige hobby som jæger!

Menu: er ikke ”nedlagt” endnu!

Foredrag og fællesspisning i Strellev Forsamlingshus
Torsdag d. 14. oktober 2004 kl. 18.00 – 21.00

Lørdag den 2. oktober 2004 kl. 9.00 - 13.00 skal vi have gjort stien klar til efterår og vinter. Alle der kan og vil hjælpe, er velkomne. Man bedes medbringe trillebør, rive, m.m.
Sogneforeningen er vært ved kaffe, brød, øl og vand.

Stidag i brinkerne

N
SOGNEFORENINGE
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Sankt Hans aften.
Traditionen tro var der arrangeret Sankt Hans i Brinkerne, men pga. megen regn,
flyttedes arrangementet til traktorlageret/grunden Lynevej. . Først på aftenen var
det godt vejr, og man kunne sidde ude og nyde vejret. Lige inden borgmesterens
båltale, måtte der dog trækkes indenfor, da der kom nogle hefttige byger, som
dog hurtigt var overståede. Heksen blev sendt til Bloksbjerg og bålet brændt ned
i tørvejr. Ca. 40 - 50 voksne og børn deltog i en hyggelig aften.

Nedrivning af Lynevej nr. 34.
Efter mange arbejdsomme og også sjove arbejdslørdage blev det endelig tid for
maskineriet fra Eske Kristiansen, til at gøre det sidste arbejde med nedrivningen
af Lynevej 34.
Oprydnings arbejdet startede allerede i Marts, og næsten hver lørdag indtil juni,
sogneforeningen vil gerne sige mange tak til de der mødte op og gav stort hjælp
med oprydningen og nedrivningen.
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Der går en historie om en mand, som trofast kom i kirke søndag efter søndag,
selv da han efterhånden var blevet svagtseende og svagthørende. Da han en dag
blev spurgt, hvorfor han blev ved at komme, når han knapt kunne hverken høre
eller se, hvad der foregik, svarede han: Jeg fylder min plads! Han tog sit ansvar
for gudstjenesten på sig.
En sådan holdning er næppe særlig udbredt. Det vidner lidt for mange tomme
pladser til gudstjenesterne i vore kirker om. Det er sjældent, jeg har måttet køre

EFTERTANKE
Af: Mogens Jensen, provst, dr.theol., Grindsted

Artikel fra Kristelig Dagblad den 9/6-04

Bladudvalget har modtaget følgende
fra Laurids Gravesen.

Venlig hilsen
D. Lundgaard

Familieudflugten er fastsat til d. 12. september
Turen går til Randbøldal, hvor vi skal besøge dels den gamle købmandsgård, museet og det nyligt åbnede vandeksperimentarium.
Alle interesserede er velkomne til at tage del i udflugten. Vi mødes i skolegården
kl. 10.00. hvor vi vil forsøge at lave samkørsel i private biler.
Vi forventer at være tilbage i Strellev igen et sted mellem kl. 15.00 og 16.00.
(Medbring madkurv).

Alle lærere fra sidste skoleår har ønsket at blive også dette år i deres stillinger, så
det har været ganske rart at kunne gå i gang med et nyt skoleår, uden indkøringsbesvær af nogen art.

Så er der taget hul på skoleåret 2004/05.
Vi er kommet godt i gang, og fryder os over alle de mange
børn, der i år skulle begynde i børnehaveklasse. Ni styk, var
et pænt og passende antal til, at vi kunne tillade os at læse timerne i børnehaveklassen helt for sig.

Friskolen siden sidst...

Laurids Gravesen
Tarpvej 7

Ja, når jeg ser på solen med dens planeter Jupiter, Saturn, Jorden, Mars m.fl. og
masser af andre stjerner, som flyver rundt om hinanden og med Jorden fuld af
planter, dyr, fisk, fugle og mennesker. Den Gud eller Mand, der har skabt det, er
mægtig og værd at prise og tro på.
Men for mig synes det, vi er så optaget af vort eget og at nyde det skabte, at vi
glemmer den Gud, der har skabt alt. Darwins teori holder kun til en tid.

5 – 6.000 har konverteret til islam og 4 – 5.000 til buddhisme.
Det vil sige, når huset er rengjort, rykker dæmonerne ind.
Ja, hvis vi vil se vore børn konvertere til anden tro, skal vi blot holde os væk fra
kirken med dens milde og glade budskab, der maner til forsoning os mennesker
imellem.
Hvis Danmark skal vedblive at være et kristent land, må vi bekende og vise det.
Det kunne være ved at gå i kirke. Ja, hvis ikke jeg har været i kirke en søndag,
føler jeg, at jeg har holdt en dårlig prædiken. Det siges jo, vi er alle præster for
Vor Herre!
Og så kan man jo tage Mogens Jensens historie til efterretning.

I Kristelig Dagblad 4/6 læses følgende:
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hjem uden at holde gudstjeneste, fordi kun betjeningen var kommet. Men det er
sket. Og man kører ikke hjem lettet over en uventet fritime, men lidt tung i sindet. For hvordan skal Gud kunne huske, at han har en menighed i sognet, når den
er ligeglad med at møde op, når klokken kalder sammen til søndagens møde mellem Gud og mennesker, Ordet vanekristen fik i vækkelsernes tid en kedelig
klang som betegnelse for et menneske, der kom i kirken, men ikke var sig bevidst nok om sit kristne ståsted. Men man skal nu ikke kimse ad gode vaner, heller ikke når det gælder kirkegang. Det fremgår af Bibelens fortællinger, at Jesus
var vane-synagogegænger. Han kom der efter sædvane, står der. Det ville ikke
være af vejen med flere vane-kirkegængere. Flere mennesker, der fyldte deres
plads. Ikke for præstens skyld, skønt han nok lettere yder sit bedste, når der en
flok i kirke. Heller ikke for Guds skyld. Han skal nok klare sig. Men for kirkens
skyld på stedet.
Man kunne gå i kirke ikke blot for sin egen skyld, men for de andres skyld. For
fællesskabets skyld. Som en god vane. Og som en kone i mit gamle sogn sagde
til mig: ”Jeg er nødt til at komme af sted hver søndag. Ellers er det alt for let at
blive hjemme næste søndag.” Vaner skal holdes ved lige. Ellers forsvinder de.
Salmerne lyder også meget bedre sunget af halvtreds end af to!
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Vinterfesten er den 25. Februar 2005.
Foredragsforeningens generalforsamling er den 2. Marts 2005.
(Se nærmere i decemberudgaven af Strellev Sogneblad)

OBS! Sæt X i kalenderen nu.

Foredragsforeningen mangler ”lopper”. Vores ”loppebeholdning” trænger til fornyelse. Hvis du skal i gang med oprydning inden loppemarkedet i foråret, kan vi
godt hjælpe dig af med de ting, du ikke længere selv har brug for.
Måske kan andre bruge det!

”LOPPER” SØGES!

Den store sal skal igen i år fyldes med fine og spændende ting, som
kræmmere sælger.
Ring til Tage Johannessen, tlf. 75 25 01 18,
og bestil bordplads.
Ring allerede nu, og bliv sikker på at få en plads.

Søndag den 21. november 2004 holder Sogne- og Foredragsforeningen
årets store julemarked. Det sker fra kl. 12.00 – kl. 16.00
i Strellev Forsamlingshus.

Julemarked
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Lørdag den 13. november kl. 13.00.
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

Venlig hilsen
Birthe og Kristian,
Let-køb Strellev

Til orientering kan vi fortælle, at Lyne Brugs vil tilbyde vareudlevering i Strellev
og omegn, hvilket de inden længe vil annoncere.

Der vil fra nu af være udsalg af forskellige varegrupper.

Som det er de fleste bekendt, lukker vi butikken den 4. september. Det er med
stor vemod, men desværre en nødvendighed.

Vi vil herigennem gerne sige tak til vores kunder for den støtte, vi har fået i de
17 år, vi har været her i Strellev.
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Lidt billeder fra
Strellev Heste- & Kræmmermarked 2004

9.00 Vestager

19.30 Vestager
9.00 Buelund
10.30 Buelund
10.30 Vestager Høst
gudstjeneste

KIRKEBIL
Hvis der ønskes kørsel til gudstjenesten, bestilles Palles Taxi, tlf. 75 24
56 92

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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Adventsgudstjeneste
Søndag den 28. november kl. 14.00
Høstoffer
Indkommet høstoffer ved høstgudstjene- er der adventsgudstjeneste ved Jens
sten den 26. September vil blive sendt til Thue Buelund med efterfølgende kaffebord i Forsamlingshuset
Folkekirkens Nødhjælp

Orienterende møde onsdag den 8. september kl. 19.30
Der afholdes orienterende møde om valg
til menighedsrådet i forsamlingshuset.
Følgende medlemmer genopstiller ikke:
Laurids Gravesen, Birthe Riknagel, Kresten Nielsen og Kirsten Nielsen.

.

Se i øvrigt dagspressen eller Strellev Kirkes hjemmeside www.strellevkirke.dk

OKTOBER
3. 17. s. e. trin.

SEPTEMBER
5. 13.s.e.trin.
12. 14. s.e.trin.
19. 15. s. e. trin.
26. 16. s.e. trin.

GUDSTJENESTER 2004
STRELLEV KIRKE

K i rk e n y t
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Tønder og Møgeltønder.

brøstfældig. Den blev nedrevet, men
man bibeholdt tårnet fra den gamle kirStudieturen for menighedsrådet og de ke. Tønder var i perioden indtil ca.
ansatte gik i år til Tønder-området. Vi 1627 inde i en gunstig økonomisk udhavde egentlig tænkt at skulle have væ- vikling.
Der var råd til at bygge
ret til Århus for at se domkirken, men
en
ny
kirke.
Nok
var byen omkring
den er lukket søndag eftermiddag.
1550 holdt op med at være en søstad,
Møgeltønder kirke er åben om eftermiddagen og ved henvendelse til kirke- da man da byggede diger, som kunne
tjeneren ved Kristkirken i Tønder, fik beskytte byen og bymarken mod oversvømmelser, men man havde stadig sivi lov til at komme ind i kirken.
ne handelsforbindelser både nordpå og
sydpå og over havet til Holland. Man
Kristkirken.
benyttede da først Rudbøl og siden
Højer, som udskibningshavne.
Noget af det vigtigste var
studehandelen, men også håndværket
trivedes, og også kunsthåndværkere var
knyttet til byen. Fra omkring år 1600
påbegyndtes fremstillingen af kniplinger, og Tønder blev med årene sæde for
en omfattende kniplingshandel. Kniplingerne fremstilledes mest som
hjemmeindustri i byens opland.
Finansieringen af det store
kirkebyggeri skete dels ved midler stilTønder Kristkirke 1966
let til rådighed af byen, dels af fyrst Johan Adolf af Gottorp. Indtil 1713 var
det som oftest den gottorpske hertug,
der havde magten i Tønder.
Der lå i den sydlige del af
byen først en fæstning, Tønderhus, der
siden blev ombygget til et slot. I 1713
indtog den danske konge byen, og den
var så dansk indtil 1864, men den stærke tyske indflydelse holdt sig helt op
Kristkirken i Tønder er bygget 1591til omkring 1930. Først i 1937 fik byen
92. Den gamle kirke i byen var blevet en dansk borgmester.

K i rk e n y t

Tønder er tidligst nævnt
omkring år 1130 på den arabiske korttegner Idrisis verdenskort. Idrisi beskriver stedet som en ankerplads. Det var
Møgeltønder, der dengang var den store
by, og Tønder var så denne bys ankerplads. Man regner med at Vidåen var
sejlbar op til Tønder på dette tidspunkt.
Der var ingen bro eller vadested over
åen, så det var oplandet nord og øst
for åen, som var afgørende for byens
placering.
Hurtigt voksede bysamfundet, hvad man kan se af, at der allerede i 1238 blev oprettet et gråbrødrekloster i byen. Det skete allerede 6 år
efter, at gråbrødreordenen overhovedet
var kommet til Danmark. Gråbrødrene
var den en af de to tiggermunkeordener,
som her midt i middelalderen styrkede
kirkens forkyndelse og sociale arbejde i
de fremvoksende bysamfund.
Da man først havde besluttet sig for at bygge den store kirke, der
er omkring 50 m lang og 18 m bred, og
som har et hovedskib og 2 sideskibe,
der alle er overhvælvede, så færdiggjordes byggeriet i løbet af godt 15 måneder.
??
Det særlige ved Kristkirken er det meget rige inventar. Fra
den gamle kirke overtog man døbefonten, tre middelalderlige krucifikser,
prædikestolen og et enkelt væggravminde – et epitafium.
Mellem skib og kor blev
der i en højde af 2 ½ m over gulvet lavet et sangerpulpitur. Altertavlen fik
15

over alt, hvor der er plads, har byens
borgere så fået sat mindetavler - epitafier - over deres afdøde slægtninge. I
skibets vestende er der et mægtigt orgel, hvor der er to pulpiturer over hinanden. Mange af de kirkebænke, som
man stadig sidder på, er fra kirkens første tid.
Det er dette righoldige
inventar, og at kirken som købstadskirke er så ung, som giver kirken sit særpræg. Det er et velhavende byborgerskab, som har præget kirken. Det er
dets smag, dets magt og herlighed, som

man skænket af borgmesteren i 1695.
Rundt omkring på væggene, næsten

K i rk e n y t
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Efter at vi havde set kirken, gik vi en
rundtur i byen, hvor der er bevaret mange gamle huse. Efter 1625, hvor der var
en nedgang i de internationale konjunkturer, kom der en tilbagegangsperiode
for byen. Siden kom så svenskekrigene
med indkvartering af fremmede tropper. Fra 1713, da danskerne tog byen
fra den gottorpske hertug, begyndte der
en fredsperiode, men økonomisk vækst
blev der ikke noget af. Så i mangt og
meget, så havde man nok at gøre med
at vedligeholde de huse, som allerede
var bygget.
Selv om der efter genforeningen i 1920
er sket en vældig udvikling i Tønder, så
er der stadig mange gamle huse, som
man kan bese. I dag bliver der værnet
om dem.
Der er gavlhuse efter hollandsk skik. Man har desuden sat en
ære i at bevare de meget smukke gadedøre, som stammer fra forskellige stilperioder.

kirken afspejler.
I koret er der 3 vinduer,
som når helt op til loftet, så det er derfra at kirken får det mest af sit lys.
Møgeltønder Kirke.
Det særlige ved Møgeltønder kirke er,
at der i løbet af årene fra 1974-1988
blev brugt 18 mio. kr. på at restaurere
kirken. Fra 1661 til 1970 ejedes kirken
af greven på Schackenborg.
Da der i 1691 ikke var plads
nok til alle i kirken, så blev der på skibets nordside lavet et pulpitur. Et pulpitur er er et ophøjet, mere eller mindre
lukket, galleri med stolesæder i en kirke. Det blev betalt af egnens borgere,
som så til gengæld fik deres navne og
adresser skrevet under de billeder, der
sidder på pulpiturets forside.
Nogle år efter fik greven sin
egen stol lige ved siden af pulpituret.
Det har egen indgang ude fra kirkegården, og sidder så højt at man fra grevestolen ser ned på præsten.
Fra den katolske tid havde skibet et flot træloft i blå farve og
med de smukkeste hvide stjerner.
I 1737 blev der slået et nyt
loft hen over dette loft, og det blev bemalet med vældige malerier. Det fortæller om skabelsen, korsfæstelsen og
dommedag. På samme tid blev der opsat pulpiturer i koret, så der kunne være
plads til flere folk i kirken. I 1837 var
man blevet ked af loftsbillederne fra
1737, og de blev overmalet med en grå
farve. Samme farve fik stolestaderne.
I 1898 blev pulpiturerne i koret
taget ned, og de billeder, der sad foran
på pulpituret, blev anbragt under det
store pulpitur i nordsiden af kirken.

K i rk e n y t

Ved restaureringen fra 1970-1988 blev
stolestadernes farver fra 1740 fremdraget. Man tog den grå farve af loftet, og
den mægtige bibelfortælling kom frem.
Tårnet, der ikke var ordentligt funderet,
blev sat bedre fast. Alt blev renset og
ordnet, så i dag er kirken et mægtigt
billedværk.
Den ældste del af kirkebygningen er fra omkring år 1180. Omkring 80 år senere forlængede man kirken mod øst og vest, og koret fik hvælvinger. Tårnet blev tilføjet omkring år
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Samtidig blev de dekorative kalkmale- 1500. I 1763 fik Schackenborg sit eget
gravkapel på nordsiden af kirken.
rierne i koret, som var fra omkring år
Vi gik en tur ned ad gaden
1500 fornyet.
med de toppede brosten og de flotte lindetræer. Vi så Schackenborg og glædede os over de velholdte huse i gaden.
Møgeltønder har altid været en dansk
by.
Efter at have set på disse
to kirker kørte vi til Emmerlev Klev,
hvor vi fra badehotellet, hvor vi spiste,
så ud over vadehavet.
H.V.

K i rk e n y t

Når vi stadig taler om Gud, hænger det
sammen med, at vi kun har vort liv på
forståelsens vilkår.
At vi kun har vort liv på forståelsens vilkår, vil sige, at vi, når vi skal
forholde os til os selv, så altid gør det
sprogligt. Det er ikke sikkert, at vi taler
med andre om det. Men for sig selv er
det sådant, at man ved hjælp af sproget
forstår sit eget liv. Man kan være opfyldt af en protest mod, at man nu skal
gøre sådan og sådan. Man kan være
glad, fordi man nu har fri. Man kan
lægge sig en plan for et eller andet. For
os selv bruger vi ord om det. Det kan
være yderst besværligt at skulle være
alene om at forstå sit liv. Derfor er vi
glade, når vi kan tale med andre om
det.
Det viser sig imidlertid, at vi, når
vi skal fortælle et eller andet, ja, så bliver de faktiske forhold og vor egen forståelse vævet sammen på en for den
fortællende helt egenartet måde.
At det sproglige er afgørende,
viser sig ved, at man kan høre to mennesker fortælle om det samme forløb på
vidt forskellig måde. Der er tale om de
samme faktiske begivenheder, men når
man skal fortælle om det, så kommer
de faktiske begivenheder ind i en sammenhæng, som gør, at der bliver stor
forskel på det, som der fortælles.
For den, der fortæller, er det ganske klart, at man ikke digter noget. Det
er det faktiske, man fortæller. Men ved

Der var engang. Det var omkring år
1700. Dengang talte alle i Europa uden
videre om Gud. Gud var et ord, som
blev brugt, når man skulle forstå sig
selv, sine medmennesker og sit samfund.
I løbet af 1700-tallet – det 18.
århundrede - frigjorde mennesker og
samfund sig fra uden videre at tale om
Gud. Gud blev en specialitet. I 1776
skrev man den amerikanske forfatning,
hvor det hedder, at religion er en privatsag. I 1789 fandt den franske revolution
sted. Her satte man fornuften i centrum.
I løbet af 1800-tallet – det 19. århundrede - kritiseredes religionen af bl.a.
Karl Marx, der sagde, at religion er opium for folket.
Det hele endte med den russiske
revolution i 1917, hvor Sovjetstaten
blev proklameret som en ateistisk stat,
og hvor kirken i Rusland blev forfulgt.
I Vesten udviklede man nye filosofiske
anskuelser, som sagde, at det man ikke
kunne bevise heller ikke er til. Derfor
forsvandt Gud ud af nogle menneskers
tanker. Det endte med, at man når Gud
nu ikke var til, ja, så var mennesket til.
Det blev derfor menneskets opgave at
skabe sig en verden omkring sig. Man
havde oplevet Guds fravær. Man havde
erfaringer af intethed, som gjorde, at
man ikke længere kunne tale om Gud.
Fordi det var sådan, så måtte mennesket gøre sig selv til Gud, ikke i hovmod og i opblæsthed, men af bitter nød
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og som en tung byrde.

At tale om Gud.
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Når der skal holdes gudstjeneste, så
skal der tales om Gud. Det er kravet.

at man skal gøre det sprogligt og i en
fortælling, så bliver det for tilhørerne
til en form for digtning. En digtning,
hvori det faktiske indgår i en ramme,
som er bestemt af fortælleren. En ramme som kommer til at bestemme over,
hvordan de faktiske hændelser bliver
forstået.
Det man kalder det opdigtede.
Det fiktive, bliver det afgørende.
Det er så pointen: at det opdigtede, det fiktive, altid er noget sprogligt.
Gud har vi i sproget.
Det er når jeg går ude i haven og
arbejder med det, som jeg skulle have
gjort sidste år, og når jeg så synes, at
det er alt for bøvlet, at jeg befinder mig
i en samtale med Gud. Hvorfor skal jeg
dog gøre dette arbejde, spørger jeg?
Der er ingen til at svare uden Gud, for
haven er mit ansvar. Jeg kunne også tie
stille, men sådan er jeg nu ikke indrettet. Man vil have et svar, en forklaring.
Den får jeg så: Det ville have været nemmere, hvis du var gået i gang
allerede sidste år.
Det er rigtigt.
Jeg har fået et svar. Jeg kan arbejde videre. Jeg har fået anvist min
plads. Gud har talt, kan man sige.
Hvordan andre har det med Gud.
Hvordan andre taler med Gud, vedkommer ikke mig. Vi taler med Gud hver på
vores måde. Gud indgår i min livsfortælling.
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Jeg skal imidlertid ikke udstille min
livsfortælling. Det ville gøre gudstjenesten privat og uudholdelig.
Men dersom prædikenen kun
gentager det, som står i biblen, så bliver
det også uudholdeligt. Der skal altså et
personligt moment ind i forkyndelsen,
for at den kan blive vedkommende.
Man skal finde noget i en
livsfortælling, som man kan fremlægge
som noget, alle kan forholde sig til.
Noget kan man finde i biblen. Andet finder man i et ordsprog, i
en roman, i et eventyr, i en bemærkning, man sådan lige har hørt.
For mig er det sådan, at der
hver søndag sker noget nyt.
Sådan må det være, når Gud skal være
med i det. Gud er den levende, den almægtige. Gud er den, som ånder liv
ind i det, som er dødt.
Der var engang for mere
end 300 år siden, hvor vi kunne gøre
Gud gældende over for hinanden. Vi
kunne sige til hinanden: Det har Gud
sagt.
Vi kan ikke mere tale, som
man gjorde for 300 år siden. Der er løbet alt for meget vand i stranden til, at
det kan gøres.
Vi må altid tale om Gud på
tidens vilkår. Men uanset hvad, så er
Gud altid en begivenhed. som vi har i
sproget.
Kunsten er at finde de ord,
som skaber fællesskab imellem os. Når
det sker, så bliver kirken til.
H.V.

K i rk e n y t
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Fra kræmmergudstjenesten 2004
på Strellev Heste- & Kræmmermarked
December:
13.
Præmiewhist

November:
1.
Præmiewhist
11.
Sogneforeningens generalfors. *
13.
Avisindsamling *
15.
Præmiewhist
21.
Julemarked *
28.
Adventsgudstjeneste *
29.
Præmiewhist
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