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FORENINGSOVERSIGT: 

 
Fra Bladudvalget !! 
LET-KØB i Strellev er lukket. 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. 

Nordkapp - Kirkenes  tur - retur   2. afsnit  
31. juli – 27. august 2003  
Af: Anny og Arne Nielsen, Strellev 

Fortsat fra forrige nr. 
Nordkapp er Norges nordligste punkt 
og ligger på øen Magerøya, som man 
kommer til gennem en 6875 m lang 

tunnel, der har et stort fald og stigning, 
så det var hård kost for bilerne, især de 
store lastbiler tog det med ro. 
Vi besluttede os til at bo på selve plad-
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sen ved Nordkapp. Her var i forvejen 
omkr. 100 campingbusser, de 80 % fra 
Italien. Vi kom til at holde ved siden af 
en, der hed Concorde. Sådan så den og-
så ud, så vores bil lignede en legetøjsbil 
ved siden af. 
Det var spændende, om vi nu skulle 
være heldige at se midnatssolen, som 
prikken over ièt . Det var den 10. au-
gust, vi ankom til Nordkapp, så det var 
udelukket, at få hele solen at se om nat-
ten. Sidste mulighed for det var 31. juli, 
men hvis ikke tågen ville dække, skulle 
vi kunne se en del af en fin rød sol hele 
natten. Solen skulle gå ned 22,34, men 
en time tidligere væltede en tyk tåge 
ind over hele området, og den var ikke 
lettet 2,11, hvor jeg havde sat vække-
uret til at ringe for at se solopgangen. 
Nej, tågen lettede først midt på formid-

dagen . Vi gik en lang tur i fjeldområ-
det omkring Nordkapp, den dag vi boe-
de der. Der var jo en ekstra mulighed 
for at se midnatssolen, når vi havde to 
overnatninger. Jeg er heller ikke  tvivl 
om, at der ville have været en euforisk 
stemning, hvis ikke tågen igen havde 
dækket godt for den kære sol. Skønt vi 
ikke så midnatssolen, var det et par fine 
dage, vi havde på det europæiske fast-
lands nordligste punkt. 
Vi satte kursen mod Kirkenes nær den 
russiske grænse. Vi brugte et par dage 
på at nå dette mål. På hele turen så vi 
de seværdigheder, der var i det område 
vi kørte igennem. Vi var uafhængige af 
tiden. Trine passede jo Zita og blom-
sterne, og Niels Aksel slog plænen, så 
om vi kom hjem en uge før eller senere 
gjorde ikke noget. Det er gode betingel-
ser at have, når man er ude. 
Nordnorge var hårdt med under Anden 
Verdenskrig. Mange byer blev bombet, 
så alt over jorden var ødelagt, og folk 
måtte bo i de murede kældre under de 
bombede og udbrændte træhuse. De 
allierede forsynede russerne i Mur-
mansk med fødevarer, ammunition, 
materiel og hvad de havde brug for. Ty-
skerne var naturligvis interesserede i at  
ødelægge denne  forsyningslinje. I Ka-
rasjok, en by ikke så langt fra den russi-
ske grænse, var der kun kirken fra 1807 
tilbage, da krigen sluttede. Alle andre 
bygninger var ødelagt. Genopbygnin-
gen skete ved hjælp af Marshal penge.  
I Karasjok har man i dag Sameparla-
mentet, en smuk træbygning med telt-
lignende tårn, der skulle minde om sa-
mernes telt. De 60.000 samer i Norge, 
Sverige og Finland har selvstyre og bli-
ver ledet fra Sameparlamentet i Ka-

Kort over rejseruten 
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rasjok. 
Så nåede vi Kirkenes. Det er langt fra 
alt, men dog. Vi kørte til den russiske 
grænseflod. Her var som alle andre ste-
der i Norge, og måske i endnu højere 
grad, kælet for omgivelserne ved huse 
og gårde. Det var ikke gråt grænseland, 
som det havde strejfet os, det kunne 
være.  

Vi ville i 
biogra-
fen den 
sidste 
aften, vi 
var i 
Kirke-
nes, men 
filmen 
var des-
værre 
ikke nået 
frem, så 
det var 
alligevel 
tegn på, 
at vi var 
langt fra 

alfarvej. 
I Kirkenes købte vi billetter til ”Hurtig-
ruten”, en sejlrute langs den norske 
kyst, fra Bergen til Kirkenes og retur. 
Ruten startede for 100 år siden, og har 
ikke mindst i begyndelsen  været 
livsnerve til befolkningen på den lange 
kyststrækning. Man troede allerede  fra 
begyndelsen, at turismen ville kunne 
bidrage til driften. Det er jo midnatsso-
lens land. I dag sejler der 12 flotte skibe 
på ruten. De lægger til i 34 havnebyer 
på turen, som frem og tilbage varer 12 
dage. Al last kom ind af en stor åbning 
i skibssiden og ind i en elevator, som 

transporterede det ned i lastrummet.  
Den skibskonstruktion kræver mindst 
mulig havnefaciliteter de mange små 
steder, skibene lægger til, og det tager 
under fem minutter for det store skib at 
lægge til kaj. Vores varevogn kunne 
komme med båden, men der var ikke 
campingbusser med. De var for store til 
elevatoren. Arne afleverede nøglen til 
bilen , da den var sat på plads i lastrum-
met, så vi skulle medbringe alt, hvad vi 
skulle bruge  ombord, da vi ikke havde  
adgang til bilen under sejladsen. Vi 
havde valgt at sejle fra Kirkenes til 
Trondheim, dvs. vi skulle være ombord 
fire døgn. Det var en god variation efter 
at have kørt i fjorten dage. Der var mor-
genmad med i vores billetpris, som for 
to personer og bil var ca. 8500 n. kr. Til 
morgenmåltidet var der alt, hvad man 
kunne drømme om. De der var på fuld 
pension sagde, at det var en oplevelse, 
hver gang de skulle til bords.  Der var 
cafeteria ombord. Her købte vi et par 
måltider. Ellers havde vi frugt og tør-
kost med. Der var arrangeret ture ind i 
landet fra båden. Ofte kørte bussen  tu-
risterne til næste havn, hvor de gik på 
båden igen. Vi nød at være på skibet. 
Herfra kunne vi nyde udsigten enten fra 
soldækket eller panoramadækket. Vi 
kunne under hele sejladsen se land på 
mindst en side af  båden. Vi havde 
meldt os til midnatskoncert i Ishavska-
tedralen i Tromsø. Her var fire unge 
mennesker, der gav koncert kl. 24. Det 
var en fin oplevelse både for ører og 
øjne. Alteret var  en 120 kvadratmeter 
spids trekant med blyindfattede ruder. 
Det var flot i aftenbelysningen. Hver 
gang vi lagde til kaj, kunne vi gå i land 
et bestemt tidsrum. Det benyttede vi os 

Så nåede vi Nordkapp 
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naturligvis af. For de byer bådene lå i 
længere tid, var det  en økonomisk vin-
ding at få besøg af så mange turister. 
Undertiden kom der en guide ned til 
båden for at tage os med til f.eks. et 
museum, en borg, eller hvad nu de hav-
de at vise frem. Man kunne gå med 
guiden eller lade være. Det hele var ba-
re så godt planlagt og båden så  pæn. Vi 
snakkede om, at der vist ikke kunne 
være nogen, der kunne finde noget at 
være utilfreds med. Der var mange med 
båden på vores alder og ældre. Alle 
havde god tid, så vi hyggede os med 
hinanden. Vi besøgte et norsk ægtepar, 
som boede på en gård, men som arbej-
dede ude, på hjemvejen. Dem havde vi 
udvekslet adresser med under sejlturen. 
Sidste aften vi var ombord, blev der 
kaldt til nordlys. Vi løb på dækket, 
hvorfra vi kunne se små lysflammer på 
himlen. Dagen efter vi var gået fra bor-
de, så de hvaler. 
Med bilen  kom vi igennem mange tun-
neler og over med båd ofte. I Norge be-
taler man vejpenge. Det forstår man og-
så godt. Det er ofte ikke let terræn at 
anlægge veje i. Vi fik en ekstra op-
krævning et halvt år efter hjemkomsten. 
Her var de 15 n. kr., vi skulle betale, 
blevet til 280 n. kr. Vi kunne heldigvis 

sende en kopi af kvitteringen, så siden 
har vi ikke hørt fra den sag. 
Ålesund på Norges vestkyst brændte 
ned til grunden nytårsdag 1904. Brand-
forsikringen gav 70 % af byggesummen 
til nyopførsel af byen. Kreditforeningen 
stiftedes dette år, så befolkningen kun-
ne låne her. Til opbygning af byen kom 
30 arkitekter fra Norge og mange dygti-
ge håndværkere, hvoraf nogle havde 
været ude i verden. Alle kom med det 
bedste af det, de kendte. På den måde 
kom de frem til Jugend Stilen, som hu-
sene er bygget i. Her er kælet for alle 
detaljer, vinduer, døre, håndtag, gesim-
ser osv. Intet er overladt til tilfældighe-
derne. Det er en smuk by. 
En nat  sov vi på en rasteplads på sæte-
ren. Morgenen efter var der 12 kreatu-
rer, der gik og snusede til bilen, da vi 
gik ned og vaskede os i den lille elv. 
På hjemturen besøgte vi Arnes fætter i 
Oslo. En rigtig god afslutning på en 
oplevelsesrig tur.  
Når man så har bestemt, at man skal 
hjem, kan det ikke gå stærkt nok. Ude 
er godt men hjemme er bedst. 

 
 
Med venlig hilsen    
Arne og Anny Nielsen 

Foredragsforeningen modtager gerne effekter til loppe-
markedet 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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SOGNEFORENINGEN 

Referat fra generalforsamling i Strellev Sogneforening  
torsdag den 11. november 2004                    
 
1)   VELKOMST VED FORMANDEN. 
Valg af dirigent: Anders Jensen, som kunne konstatere at generalforsamlingen 
var rettidig varslet. 

Som stemmetællere valgtes Egon Henriksen og Frede Øllgaard. 
2)    Bestyrelsens beretning v/ formand Søren Jacobsen. 
3)    Kassererens årsregnskab blev enstemmigt godkendt. 
4)    Bestyrelsens økonomiske forventninger til næste budgetår: 
Bestyrelsen forventer ikke større økonomiske dispositioner i det kommende år. 
Dog kan der forventes udgifter til anlæggelse af området på grunden Lynevej 34. 
Samtidig er der i indeværende regnskabsår endnu ikke betalt for oprensning af 
søen i Brinkerne, kr. 30.000,-, som bliver en post i næste regnskabsår. 
5)    Ingen indkomne forslag. 
6)    Fastsættelse af medlemskontingent i det kommende år: Uændret 25,- pr. per-

son. 
7)    Valg af bestyrelse og suppleanter: På valg : Søren Jacobsen, modtager ikke 

genvalg, Berit Brødsgaard, modtager genvalg. 
Til bestyrelsen valgtes Bente Christensen og Berit Brødsgaard. 
Suppleanter blev Dennis Pedersen og Lene Hvergel. 
8)    Som revisor blev Kirsten Nielsen genvalgt. 
9)   Udnyttelse af grund på Lynevej 34: 
Som ideer til udnyttelse af grunden, er der forslag om rekreativt område med høj, 
møllesten, evt. springvand, flytning af P-pladser samt et mindre legeområde, som 
kunne benyttes af f.eks. børn, der er med til fester i forsamlingshuset, således at 
de ikke skal krydse Lynevej.  
 
Salg af grunden. Fra generalforsamlingen var der forslag om, at grunden kunne 
sælges. Er der nogen, der er interesseret i at købe grunden, er man meget vel-
kommen til at komme med et bud  Hvis der ikke er kommet henvendelser om 
køb i vinter, går bestyrelsen videre med planerne beskrevet ovenfor.  
 
Indtil nu har der ikke været konkrete henvendelser. Generalforsamlingen pointe-
rede, at det er vigtigt at profilere Strellev som et sted, hvor der også kan bygges 
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nye huse. Da der p.t. ikke er nogen lokalplan for Strellev, er det ikke muligt at 
tilbyde/reklamere for byggegrunde.  Alle på generalforsamlingen var enige om, 
at der skal gøres noget på grunden Lynevej 34. Træet der stadig ligger der, er p.t. 
ikke afsat. Det håber vi på, at det snart bliver. Er man interesseret, kan henven-
delse ske til Sogneforeningen.              
10)  Planstrategi 2004 Ølgod Kommune. 
Der er nedsat arbejdsgrupper i kommunen, hvor borgerne kan komme med for-
slag til fremtidig strategi for Ølgod kommune, samtidig også fra landsbysamfun-
dene.  
Generalforsamlingen var enig om, at det er vigtigt at komme med inspiration og 
ideer til fremtidig strategi. Ellers får vi som lille landsbysamfund slet ikke noget 
igennem. 
Generalforsamlingen var enig om vigtigheden i at profilere sig som landsbysam-
fund, som et levende sted hvor der sker noget, og hvor man har mulighed for at 
bevare de tilbud der er, som f.eks. skole og SFO. Det er påfaldende, at i materiale 
over hvilke skoler man kan tilbyde tilflyttere til Ølgod Kommune, er Strellev Fri-
skole som den eneste ikke repræsenteret. 
 
Nogle ideer og tanker der kom op på generalforsamlingen. 
1 a) Et Landsbyråd, hvor alle de små landsbysamfund i Ny Varde Kommune er 
repræsenteret, evt. en lønnet medarbejder der f.eks. kan arbejde konstruktivt 
fremadrettet på at få del i de midler, der er afsat i §33 ordningen (EU-midlerne) 
Dette er et omstændeligt arbejde, som  ”tordenskjolds soldater” ikke altid har 
mulighed for at udføre. 
1 b) Påvirkning af politikere til at ændre loven, således at der kan gribes ind i 
forhold til generende rod på privatejet grund.  
Tage Johannesen har påtalt det forside billede fra Strellev, som er på Planstrate-
gipjecen. Et billede der viser de delvis tomme og rodede steder i Strellev, i stedet 
for et attraktivt sted som skolen, brinkerne, eller Kirken. 
1 c) Cykelsti: Nu hvor busruten Nr. Nebel – Ølgod nedlægges, kunne Strellev 
ønske sig en cykelsti, f. eks fra Tarpvej til Mejlvangsvej, således at skolebørn 
undgår at cykle på Lynevej, som er en temmelig trafikeret og ikke ufarlig skole-
vej. 
1 d) Etablering at et fællessekretariat for hjemmesider i landsbyerne således at 
der kan hentes hjælp og inspiration til at være synlige på f.eks. Internettet, hvor 
mennesker der skal flytte  finder ud af, hvor det kunne være attraktivt at bo. Dis-
se hjemmesider er i øjeblikket baseret på frivillig hjælp, og bliver mere og mere 
tidskrævende. 
1 e) Etablering af bro/gangsti, således det var muligt at gå ruten Brinkerne - Ve-
ster Adsbøl og over bækken til Mosbølvej. Dette kunne også etableres andre ste-
der i sognet.  
1 f) En Inspirationsaften for Landsbysamfundene. 
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11)   Evt.: Der skal igen et hegn rundt om søen, egetræspæle og 2 - 3 rækker tråd.  
Sogneforeningen har investeret i et digitalkamera. Dette kan lånes af foreninger 
m.m. ved henvendelse til Berit Brødsgaard, tlf. 75 25 07 70 
Ref. Berit Brødsgaard 

 
Oprensning af søen. 
 
Søen i brinkerne var groet næsten til. Gennem årerne havde flotte dunhammere 
og andre planter lukket hele den vestlige del af søen. Det blev besluttet at rense 
søen op. Dette er ikke noget, man bare lige bestiller. Der skal søges ved amtet 
om, hvor man må lægge det mudder, der renses op osv.  
  
Men i efterårsferien kom der en stor gravemaskine, som kunne nå helt ud i mid-
ten af søen og fjernede al den unødige bevoksning.  
  

INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP 
Lørdag den 12. januar 2005 kl. 13.00.  
DDS spejderne og FDF i Ølgod samler aviser ind 5 gange år-
ligt. I Strellev by inden for byskiltene kan de stilles ude på for-
tovet. 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. 
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Set og hørt i Strellev Brugsf./Letkøb 
 
En mand var på besøg hos en kunde, som selv havde svært ved at købe ind. Der-
for havde gæsten tilbudt at handle for kunden. Gæsten havde fået 500 kr. med og 
besked om, at dem skulle han give Kristian. 
”ja, men hvad skal jeg have med hjem til dig for pengene”, havde gæsten spurgt. 
Hertil svarede kunden: ”Kristian véd, hvad jeg skal have, så giv du blot ham pen-
gene. Så giver han dig de ting, jeg plejer at købe.” 
Med sådan en personlig service er det computerstyrede indkøb helt bagefter. 
 
En vintermorgen havde Kristian ikke set lys hos en ældre kone i nabolaget, så 
han løb lige hen for at se, om der var noget galt. 
 
En kone overfor butikken havde svært ved at få varer og rollator op ad trappen 
ved indgangsdøren i sit hus, så Kristian løb lige over for at hjælpe. 
 
Det er blot nogle af de gode oplevelser man kunne få i Brugsen/Letkøb i Strellev 
gennem årene. Derudover blev varerne båret ud i bilen, hvis kassen var blevet for 
tung for konearme. 
Det er slut, sådan en service og hjælpsomhed lønner sig ikke i dag, det er der ik-
ke penge i. Alt skal være stort og rationelt, derfor måtte Kristian lukke butikken. 
Tak for hjælpsomhed, venlighed og gode samtaler gennem årene. 
Jeg ønsker jer alle alt godt i fremtiden.           
                                

Hilsen fra Anny Nielsen 

TAK 
 
Vi vil herigennem gerne udtrykke vores tak til alle 
for den opmærksomhed der blev vist os ved lukningen 
af butikken den 4. september. 
Tak for  34 dejlige år. (17 + 17) 
Glædelig jul og et godt nytår til alle . 
  
Venlig hilsen 
Inger og Knud 
Birthe og Kristian 
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Fællesarrangement: 
 

Jul i brinkerne. 
 
Traditionen tro afholdes ”jul i brinkerne” den 12. december kl.14.00. 
Vi mødes ved Strellev Forsamlingshus. Vi følges så ned i brinkerne for at se, om 
vi kan finde Julemanden. 
Vi vil returnere til forsamlingshuset, hvor der vil være hyggelig samvær samt ju-
le fortælling for børnene. 
Æbleskiver, gløgg, kaffe og sodavand kan købes til rimelige priser. 
 
Med venlig hilsen. 
Foredragsforeningen & Sogneforeningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VINTERFEST 
Med spisning, revy og dans 
 
I forsamlingshuset fredag den 25. Februar 2005   
Se program i næste nr. 
 

Arrangører: Foredragsforeningen og Sogneforeningen 
 
Husk også Foredragsforeningens generalforsamling den 2. Marts 2005 
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FRISKOLEN SIDEN SIDST 
 
 
På trods af at vi ikke har helt så mange elever i år, som vi plejer, 
oplever vi en fantastisk travlhed på skolen. 
Elevflokken i år er særdeles homogen, og børnene er meget ar-
bejdsivrige. Det er sjovt, når man som lærer, bare kan  
”fylde på”. 
Den 6. december kl. 16.30  er der indskrivning af elever til det kommende  
skoleår. 
LUCIADAG den 13. december holder vi julemarked, men på en lidt anden må-
de, end vi plejer, idet vi inviterer til middag kl. 18.00 i gymnastiksalen. ( ribbens-
steg m. tilbehør + kaffe og småkager. )  
Herefter vil der være opstillet basar og legeaktiviteter for børnene. 
Til slut mødes vi igen i gymnastiksalen og udtrækker numre og synger julen ind. 
Børnene vil også gerne underholde lidt. 
Vi håber, der vil komme rigtig mange til denne fest, så julehyggen kan brede sig. 
Alle er hjerteligt velkomne. 
                                                                                                                
                                                                                                        venlig hilsen 

          D. Lundgaard 
 

www.strellevfriskole.dk 

Nødråb fra idrætsforeningen  !! 
 

Vi mangler nogle personer til planlægning m.m. af sports- 
ugen 2005, som er i Strellev fra onsdag, den 8. juni til  

søndag den 12. juni. 
 

Henvendelse kan ske til: 
 

Egon Henriksen 
                              Kærgårdvej 13 
                             tlf. 75 25 03 78 

 
NB: har du mulighed for, at få sponsorgaver fra dem du omgås i dagligdagen, 

tages de imod med TAK på samme adresse eller ring og de afhentes. 
 

OBS! generalforsamling onsdag den 9 marts kl. 19.30 i Lyne Hallen 
gymnastik opvisning fredag den 4 marts 2005 kl. 19.00 i Lyne Hallen 
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STRELLEV JAGTFORENING 
 
 

Fællesjagt:                                                                                              
Lørdag den 11. december kl. 9.30. 
Mødested:  Jens Møller Madsen 
                   Kærgårdvej 15, Strellev. 
 
 
Rævejagter: 
                                                                                                         
Lørdag den 22. januar 2005 kl. 10.00  
Mødested: Strellev Let-Køb   
Madpakke medbringes                                                                     
                     
Lørdag den 29. januar 2005 kl. 9.30 
Morgenkaffe kl. 9.00 i Forsamlingshuset 
Frokost i Forsamlingshuset 
 

 
Generalforsamling:         
 
Lørdag den 29. januar 2005  
kl. 19.00 i Forsamlingshuset 
Tilmelding til Ernst Øllgaard 
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Billeder fra julemarked i Strellev Forsamlingshus  
søndag den 21/11-2004  
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Strellev Heste- & kræmmermarked 
 
           Referat fra generalforsamling 29/10-04 
 
Formanden bød velkommen til de 23 fremmødte.  
 
1.    Valg af ordstyrer: Bestyrelsen foreslog Hans Raunkjær, som blev valgt. 
 
2.    Formandsberetning: 
Sidste år havde markedet et underskud på kr. 10.600,-, så derfor var den røde 
tråd i tilrettelæggelsen af årets marked, at udgifterne skulle minimeres og indtæg-
terne op. Vi valgte ingen tivoli at have, hvilket betød, at vi selv havde rettighe-
derne til af sælge eks. pølser. Som kompensation var der hoppeborge og rapel-
ling. Indtjeningen på dette var ikke så stor, men det var godt for børnene. Fredag 
aften blev fravalgt, fordi den plejer at give underskud. 
Efter markedet blev der afholdt et evaluerende formandsmøde. Traktortræk blev 
som sædvanlig afholdt med stor professionalisme af Jens og Bjarne. Havetraktor-
træk blev en stor succes med 24 tilmeldinger og et stort publikum. Lørdag aften 
var der 200 betalende gæster. Gudstjenesten søndag er blevet et fast indslag. I år 
var Ellen Mønsted med som forsanger, hvilket gjorde det til en ekstra god ople-
velse. Til næste år handler markedet i Lyne Brugs. De har desuden sagt ja til at 
modtage tilmeldinger fra kræmmerne. 
 
3.       Aflæggelse af regnskab: Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
Lotteri blev udsolgt i år, hvilket fordoblede indtægten. Dette skyldes også spon-
sorgave til trykning af lodsedlerne + uafhentede gaver, som var på auktion på 
sidste års generalforsamling. 
Af udgifter havde vi bl.a. en erstatningssag på en trailer til kr. 8000,- og ekstra 
indkøb af lyskæder, som var blevet stjålet. Årets overskud blev på kr. 27.004,33. 
 
Beretning og regnskab blev sat til diskussion på generalforsamlingen, hvor der 
blev udtrykt glæde over at underskuddet var vendt til overskud og at næste års 
handel skal foregå i Lyne Brugs. Både beretning og regnskab blev enstemmigt 
vedtaget. 
 
4.    Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag. 
 
5.    Valg af bestyrelse I første runde blev Inger Nielsen og Lillian Brun valgt 

med mere end 50% af stemmerne. I anden runde blev Kristian Jensen valgt. 
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Han  træder ind i bestyrelsen i stedet for Niels Borg, som ikke ønskede gen-
valg. 1. suppleant blev Tonny Tang og 2. suppleant Bent Gregersen 

 
6.    Valg af revisor: 
Hans Raunkjær og Tage Johannessen modtog genvalg og blev begge valgt.   
 
1.    Nyt koncept for Strellev Marked: Bestyrelsen forslog, at der blev brugt lidt 

penge fredag aften og har haft kontakt til Jan Midtgård, som arbejder med 
festivaler rundt omkring. Bestyrelsens mål er at få en god indtjening og ska-
be opmærksomhed omkring Strellev Marked. I værste fald vil det gå ud over 
egenkapitalen. 

 
Kommentarer: 
Generelle udtryk for at det er en god ide at satse lidt: Evt. kontakt til Henrik 
Laurvig i Bork, som har mange kontakter rundt omkring. 
I Ho arrangerede de en amatøraften, hvor alle amatørbands kunne stille op. 
Et evt. arrangement skal helst ikke ødelægge lørdag aften. 
Vi skal nå et blandet publikum, hvis der afholdes koncert. 
Evt. kontakt til Ølgod, da de har haft underskud, hver gang de har haft kendte 
navne. 
Mere musik kan skabe en ændring i sig selv 
Opfordring til at søge fonde-underskudsdækning. 
Enkebal fredag aften 
Striptease har været en succes i Varde. 
Fredag og lørdag kunne byttes om. Dette ville give mere publikum og være bedre 
for kræmmerne. 
 
2.    Evt. Alle kommentarer og forslag er nævnt i ovennævnte punkt. 
 
Ordstyreren takkede for god ro og orden. 
Formanden afsluttede med glæde over den tillid, der blev vist til det fremtidige 
arbejde og takkede Niels Borg for hans arbejde i bestyrelsen. 
Referent: Birthe Jensen 
 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger: 
Formand:                Inger Nielsen 
Næstformand:        Egon Sørensen 
Kasserer:                Lene Rasmussen 
Sekretær:                Lillian Brun 
Medlem:                 Kristian Jensen 
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 K i rke ny t  

 Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk 

GUDSTJENESTER 2004/2005 
STRELLEV KIRKE 
 
DECEMBER          
  5. 2. s. i advent      10.30 Vestager 
12. 3. s. i advent      10.30 Buelund 
19. 4. s. i advent      19.30 Vestager 
24.12 Juleaften        15.00 Buelund 
25.12. Juledag         11.00 Buelund 
26.12. 2. juledag        9.00 Vestager 
 
JANUAR       
  1. Nytårsdag          14.00 Buelund 
  2. H. 3 Konger       10.30 Buelund 
  9. 1. s. e. H. 3 k.       9.00 Vestager 
16. Sidste s.e.h.3 k.  10.30 Buelund 
23. Septuagisima     10.30 Vestager 
30. Seksagesima      10.30 Vestager 
 
FEBRUAR    
  6. Fastelavn            9.30 Buelund 
13. 1. s. i fasten         10.30 Buelund 

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

 K i rke ny t  

I forbindelse med Menighedsrådsvalget har vi nu sagt farvel til 4 medlemmer af 
rådet, der ikke ønskede genvalg. 
 
Laurids Graversen, der har siddet i rådet i 20 år, og i alle årene som kirkeværge. 
Kirsten Nielsen i 12½ år. Startede ½ år før hun off. blev valgt ind. Har været kas-
serer i alle årene 
Birthe Riknagel i 8 år, hvoraf hun har været formand i 4 år 
Kresten Nielsen i 4 år. 
En stor tak til alle 4 for deres arbejde gennem årene. 
  
På Menighedsrådets vegne 
Birthe Jensen. 

KIRKEBIL 
Hvis der ønskes kørsel til gudstjenesten, 
bestilles Palles Taxi, tlf. 75 24 56 92 
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Konstituering 
 
Strellev  Menighedsråd konstituerede sig  på et møde i skolen tirsdag den 16. no-
vember. 
Birthe Jensen valgtes til formand og Claus Korsholm valgtes til næstformand. 
Kasserer blev Anders Peter Breum, mens Lene Hvergel blev kirkeværge. Hans 
Vestager blev sekretær og Kristian Haahr blev kontaktperson, dvs.  personalean-
svarlig. Som bygningskyndig valgtes Alfred Lundgaard. Valgbestyrelsen kom til 
at bestå af Corrie van der Veen,  Claus Korsholm og Kristian Haahr (fmd.).  
Medlemmerne af Ølgod-Strellev Præstegårdsudvalg blev Kristian Haahr, Lene 
Hvergel og Corrie van der Veen. Lene Hvergel valgtes til Sognebladets bladud-
valg og hun blev også hjemmeside-ansvarlig.  
Forretningsorden samt vedtægter for kasserer, sekretær og kontaktperson blev 
vedtaget.  Honorar til kasserer og formand blev fastsat.  
De første to møder i rådet bliver mandag den 31. januar og tirsdag den 15. marts.  
Møderne er offentlige og de afholdes på skolen.  
HV 

 
  At udtrykke en gispen 
 
Advent skal give os blik for, at vi har 
det bedste i vente hvert øjeblik, som 
kommer til os. Men for at kunne være 
beredt til glæde må vi også kunne evne 
at blive rystet over omvæltninger i na-
turen og tankeløshed eller ondskab 
blandt mennesker.  
 Ja, vi må kunne gispe af såvel begej-
string som af harme – begejstres over 
underfuldt, som tilstøder os – harmes 
over fortræd og mangel på følsomhed; 

ikke at lade sig mærke af sine omgivel-
ser og af hvad, der kommer til én i øv-
rigt er en egentlig katastrofe! Så er der 
grund til at finde ud af, hvorfor jeg ikke 
kan gispe. 
 Jesus kommer ridende ind i Jerusalem. 
Og en skare gisper af glæde med pal-
megrene. Få dage senere gisper samme 
skare af harme, fordi Jesus ikke ville 
være en almindelig magtfuld konge. 
Guds søn ville i stedet være konge i et-
hvert gispende menneskehjerte – et 
hjerte gispende af glæde – og gispende 
af savn og sorg ved dødsfald. 
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 K i rke ny t  
 Er vi parate til at kunne gispe? Gispe 
med barnlig spændthed eller med en 
ydmyg ærefrygt for Guds komme imod 
os? Eller venter vi det værste for ikke at 
blive skuffede. Da kan det ende med, at 
intet vil kunne begejstre eller omvendt 
chokere os. Det samme er tilfældet, 
hvis vi intet som helst venter – venter, 
at noget skal tilstøde, komme til os. 
 Gud udtrykte sin gispen over sine 
skabninger, da han lod sig virke med 
underfuldt og lod sig chokere som men-
neske i Jesus. I Jesus lod han hån, syg-
dom, ondskab og drab klistre på sig for 
at glæde, indignation, frisættelse, hel-
bredelse og fællesskab måtte blive det, 
der til stadighed ville kunne stå tilbage 
i det omskiftelige jordeliv. 
 Naturen og dens kræfter kan virke 
voldsomt ind på os – eller en ulykke fra 
en fyrværkerifabrik som i Seest. Vi kan 
da gå ind i os selv og reagere med angst 
og rådvildhed. Omvendt kan vi tilskyn-
de hinanden til at fatte mod på et fælles 
livs vegne. I sin søn har Gud også gis-
pet af opgivenhed og et nedsunkent, 
dødsmærket hoved på korset på vore 
vegne. 
 Vi kan tro på, at Jesus vil komme til os 
igen med opløftet hoved. Det skal vi 
ikke bare synke hen i venten på. Neder-
lagets nedsunkenhed har han taget på 
sig, så at den holdning ikke behøver at 
fylde et helt menneskeliv. 
 Et forbillede er Jesus for os i opfor-
dringen til at øjne og gispe glad over 
begivenheder, der giver en bekræftende 
mening til livet. Det kan kun en oprejst 

stilling give med et opløftet hoved. Vi 
ranker os for hinanden, når vi fortæller 
vore historier til hinanden for sammen 
at komme videre i Guds historie med 
os. 
 Allerede nu – som før – vil Gud hvert 
øjeblik virke med sit skabende ord. 
Midt i enhver katastrofe vil det sætte 
sig igennem med nye begyndelser. Je-
sus var en vandrende indsigelse imod at 
lade stå til i mørklægning og håbløs-
hed. En vandrende indsigelse – et bi-
drag til en glad eller deltagende 
gispen – kan vi være i de små ting, der 
kan være så nemme at overse. 
 En blå hør går alle sine forandringer 
undrende glad i møde. Den får sit første 
chok, som den ruskes op med rode fra 
marken. Det gør ondt. Og den bliver 
lagt i vand, som om den skulle druknes. 
Den bliver knækket og brækket og 
kommer på rokkehjulet. Det ”bliver 
værre og værre. Indtil den efter hele 
denne forfærdelige behandling bliver til 
et stort stykke fint lærred. ”Jamen det 
er jo mageløst”, siger den til sig selv; 
”det havde jeg aldrig troet. Jeg har san-
delig haft lykken med mig.” 
 Men det er ikke færdigt med det. For 
lærredet kommer under saks, og det bli-
ver klippet i og stukket med synåle. Og 
det er bestemt heller ikke nogen fornø-
jelse. Men ved den proces bliver det til 
tolv stykker lintøj, ”af det man ikke 
nævner, men som alle mennesker må 
have.” 
 ”Nej se, nu bliver jeg først til noget”, 
hedder det. ”Så var det min bestemmel-
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se. Jamen det er jo velsignet. Hvor det 
er mageløs lykke.” 
 Og ligesådan nogle år efter, da lintøjet 
er slidt helt op. Da bliver det revet i 
stumper og laser og hakket og maset og 
kogt – og så bliver det til dejligt, fint 
papir. 
 Igen er det en glædelig overraskelse 
efter alle de overståede viderværdighe-
der, ”en dejlig overraskelse. Nu skal de 
skrive på mig. Ordene fra pennen flyder 
ind i mig. Og hvad skal der ikke skri-
ves. Det er en mageløs lykke.” Og la-
serne bliver til en bog, ja til mange bø-
ger. ”Og det var dog det allerfornuf-
tigste”, tænkte det beskrevne papir. 
”Det faldt mig slet ikke ind.” 
 Men også bøger forgår. En skønne dag 
bliver papiret lagt på skorstenen, fordi 
det skal brændes. Og flammen slår op i 
en lue. Og den gik så højt i vejret, som 
aldrig hørren havde kunnet løfte sin lil-
le blomst. ”Nu går jeg lige op i solen!”, 
sagde det inde i flammen. Og det var 
som tusind stemmer sagde det i én. Og 
finere end flammen, og helt usynlig for 
menneskers øjne svævede småbitte væ-
sener lige så mange, som der havde væ-
ret blomster på hørren. Og børnene, der 
så på det, sagde: ”Nu er visen ude.” 
Men de små usynlige væsener inde i 
flammen sagde: ”Visen er aldrig ude! 

Jeg véd det, og derfor er jeg den aller-
lykkeligste.” 
 Men det kunne børnene hverken høre 
eller forstå”, slutter historien, ”og det 
skulle de heller ikke; for børn må ikke 
vide al ting” (H. C. Andersen: Hørren – 
forkortet fra Andreas Davidsen). 
 Må Gud Helligånd hjælpe os til at gis-
pe, når noget overraskende nyt kommer 
os i møde. Må Guds Ånd hjælpe os til 
at leve jordelivet med henblik på at 
kunne rystes, chokeres over fortræd. Og 
tilsvarende på den anden side glædes i 
et oplyst ansigt over, at det bedste vis-
seligt er i vente til mig hvert øjeblik, 
som kommer til mig. Lad os holde ad-
vent, jul og nytår med en parathed til at 
gispe over Gudsgodt som over mindre 
godt. Amen. 
 
                               Jens Thue Buelund.  
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redaktionen ønsker 

glædelig jul og godt nytår 
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Udgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen 
Bladet udkommer: 

1. febr.  1. april  1. juni  1. sept. og  1. dec. 
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. 
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December: 
  6.      Indskrivning på Friskolen *  
11.      Fællesjagt * 
12.      Jul i Brinkerne * 
13.      Julemarked på Friskolen * 
13. Præmiewhist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Januar: 
  3.      Præmiewhist  
12.      Avisindsamling * 
17. Præmiewhist   
22. Rævejagt * 
29. Rævejagt + Jagtforeningens 
           generalforsamling 
31.      Præmiewhist 
  
Februar:    
14. Præmiewhist 
25.      Vinterfest * 
28.      Præmiewhist 
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