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Glimt fra vognmandskørsel i Strellev fra 1950 til 1989
Af: Anker Hansen, Strellev
Vi boede til leje hos Kristiane og Alexander Christensen i Tarp. Jeg var arbejdsmand hos Oggesen i Strellev, da
de byggede alderdomshjemmet, men
jeg blev fyret. De andre ville ikke arbej2

de sammen med mig, for jeg var ikke
fagforeningsmand. Så tænkte jeg, der
måtte være brug for mig et sted.
Så købte jeg en brugt Austin model
1946 med påhængsvogn. Jeg begyndte

at køre kreaturer og svin. Der blev bygget en garage af stolper og brædder
med halm ovenpå. Der blev kørt både
sand og grus. Alt blev læsset af og på
med skovl. Der blev hentet formbrændsel 2 gange om ugen . Klokken syv
skulle jeg være i Stakroge med påhængsvogn, og så havde jeg rundstykker med hjem til morgenkaffe.
Kristiane fik også rundstykker. Hun
kom med besked, når der var nogen,
der ringede. Vi havde jo ingen telefon
det første år.
Så begyndte jeg at hente tørremuld i
Blåhøj til Gårde Formbrændselfabrik.
Tørremulden læssede vi med skovle
lavet af krydsfiner. Det var noget beskidt arbejde. Folk skulle have grus til
jul. Det hentede vi i Hestkær grusgrav.
Vi havde en petromax til at lyse for os,
indtil det blev lyst.
I 1954 købte vi en ny Austin lastvogn
og en lidt større påhængsvogn.

Min første Mercedes fra 1958

I 1958 købte vi den første Mercedes
diesel lastvogn, Der blev mere og mere
arbejde.
I 1960 flyttede vi ned til byen, hvor vi
havde bygget nyt hus med garage.
Vi arbejdede også en hel del i jord-

brugskalk. Vi lavede det sådan, at vi
selv kunne sprede kalken. Jeg hentede
et træk hver anden dag og spredte så
resten af tiden. Der var et forår, vi fik
6000 tons hjem. Da havde vi fremmede
vognmænd til at hjælpe os.
I 1962 købte vi en ny Mercedes med
påhængsvogn. Vi fik mere og mere arbejde. Vi købte en masse små baller
frøgræs fra Filsø og Kolding. Vi kørte
36.000 stk. et år, og de fleste af dem,
har Harriet lagt på. Så blev det til store
baller. Dem læssede vi med en frontlæsser! Et år kørte vi en del stabilgrus
fra Rødekro til Billund lufthavn. Vi
skulle køre 3 træk om dagen. Startbanen skulle forlænges en hel del. Så fik
vi kran på den ene bil. Vi havde en
masse ting at bruge den til. For Landmeco i Ølgod kørte vi siloer ud til hønserier i Jylland og på Fyn. Dem satte
jeg selv op. Jeg fik boremaskine og bolte med.
Vi kørte også høns ud til hønserier. Vi
kørte ud en hel dag. Chaufføren skulle
til Ålborg næste dag. Han syntes bilen
havde en sær lyd. Han holdt ind på
værkstedet i Herning. Der sad en høne
inde på motoren, og den fik han med
hjem!
Én Mercedes kørte 1 million km.
Én Mercedes med kran kørte 1 million
og 200.000 km.
Budstikken gives videre til
Solveig Brun, Horne
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Strellev Sogneforening
Vinterfest i Strellev Forsamlingshus
fredag den 25. februar 2005
klokken 18.30
Menu:

Laks m. peberrodscreme, asparges og flutes
(hertil kan der sagtens drikkes snaps)
Mørbrad i fad m. salat
Makronis m. karamelsovs

Underholdning:
Revy 2005
Musik:
P. J. Musik
Pris:
175 kr.
Gå ikke glip af denne uforglemmelige aften.
Husk at spørge naboer/venner om følgeskab.
Senest tilmelding: Søndag den 20. februar til Kaja: 75 25 01 18,
Niels Aksel: 75 25 06 09 eller Niels Erik: 75 24 67 15
Arr. Sogneforeningen og Foredragsforeningen

Konstituerende møde i Strellev Sogneforening Mandag den 15.11.04
Bestyrelsesposterne blev :
Formand Berit Brødsgaard
Næstformand Niels Erik Nim
Kasserer Bente Christensen
Sekretær John Sandholm
Bladudvalgsmedlem Kaja Johannessen.
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Strellev Sogneforening
Arrangerer

Bowling aften

Fredag d. 18. marts 2005 kl.19.00
(Tarm Bowlingcenter)

Bowling fra 19.00 til 20.00.
Herefter er der spisning og præmieuddeling.
Menu: Sparreribs
Pris pr. person, bowling og spisning 135,Tilmelding senest 13. marts til
Kaja : 75250118 – Bente: 75250378

Strellev Vandværk
Generalforsamling i Strellev Vandværk torsdag den 31. marts kl. 19.30.
I Strellev Forsamlingshus
Dagsorden iflg. vedtægterne

INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP
Næste gang onsdag den 6. april 2005 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.
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Forårets fællesarrangement bliver en ultimativ teateroplevelse,
for både børn og voksne.

Teater og let frokostbuffet
i Strellev Forsamlingshus
Lørdag d. 5. marts 2005 kl. 10.30 – 14.00
Teater:
Der opføres et spændende teaterstykke af elever
fra Strellev Friskole.

Menu: Frokostbuffet
Dessert: Kaffe og småkager
Entre inkl. kaffe 50 kr. (under 14 år gratis)
(sodavand, øl, vil sælges til lave priser)
Tilmelding senest tirsdag d. 1. marts
Dorthe Lundgaard 75250353 / 75250114
John Sandholm 75250185
Hilsen og vel mødt!
Strellev Menighedsråd, Strellev Jagtforening,
Strellev Friskole,
Strellev Foredragsforening og Strellev Sogneforening

Hjælp !
Er der nogle friske personer i Strellev og Lyne, der kunne tænke sig at
hjælpe ved banko med at kontrollere pladerne (råbe nr. tilbage)?
Klare stemmer og gode ben er en fordel. Hvis I har lyst til at hjælpe os, er
det kun ca. hver 4. søndag fra kl.19.30 til kl. 22.30.
Henvendelse til Hans Åge Pedersen, tlf. 75 25 01 93.
Venlig hilsen
Strellev-Lyne Støtteforening
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Generalforsamling den 2. marts 2005
Onsdag den 2. marts 2005 kl. 19.30 holder Foredragsforeningen
generalforsamling i forsamlingshuset.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning ved formanden.
3) Regnskabsaflæggelse ved kassereren.
4) Indkomne forslag.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Frede Øllgaard
Jan Henriksen,
Ellinor Jensen
Agnethe Jensen.
6) Valg af 2 suppleanter.
7) Valg af to revisorer.
På valg er: Kirsten Nielsen
Anne Grethe Christiansen.
8) evt.
Forslag skal være formand Tage Johannessen i hænde 5 dage før
generalforsamlingen.

Loppemarked i Strellev Forsamlingshus søndag den 13. Marts 2005
Effekter til markedet kan afleveres i forsamlingshuset lørdag den 12/3 om formiddagen. Ellers kan Tage Johannessen, tlf. 75 25 01 18
eller Frede Øllgaard, tlf. 75 25 02 78, kontaktes vedr. afhentning/aflevering.
Evt. overskud vil blive brugt til vedligeholdelse af Forsamlingshuset.
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Gymnastikopvisning i Lyne hallen
fredag den 4 marts 2005 kl. 19.00
Fælles indmarch
Mor- far- barn
Børneidræt
Mix 1
Mix 2

Mette Henriksen og Anette Nielsen
Peder Medum, Mia Ditlevsen, Nanna Larsen
Cecilie Nielsen, Jane Dahl og Marianne Dahl
Peder Medum, Hanne Pedersen, Heidi Dalgård
Anette Nielsen
Heidi Bæk og Johan Andersen

Gæstehold er Dejbjerglund Efterskoles elevhold
Vi slutter opvisningen af med fælles kaffebord
Air-Tracken vil stå klar til alle børnene.
PS: Husk forårsopvisning i Skjern hallen er
lørdag og søndag den 12. og 13. marts.
Her skal både Mix 1 og Mix 2 deltage.
Med venlig hilsen
Gymnastikudvalget.

Generalforsamling i Strellev-Lyne G.U.
Onsdag den 9. marts kl. 19.30 afholdes generalforsamling i Strellev-Lyne GU i
Lyne Hallens mødelokale.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
På valg er Bente Schelde ( modtager ikke genvalg )
Bestyrelsen
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Sjovt og spændende…..
Da jeg for 2 år siden sagde ja til at blive formand i SLGU i en periode af 2 år, var
det med lidt nervøsitet, og kun fordi det så ud til at foreningen elles ville blive
nedlagt. Men jeg synes faktisk, det har været både sjovt og spændende at fortsætte det godt påbegyndte arbejde med at køre en ny struktur ind i vores forening.
Jeg har indtryk af, at arbejdsbyrden på formanden er blevet reduceret kraftigt efter indførelsen af den nye struktur.
Trods alt har jeg valgt at stoppe nu. Jeg er jo ikke nogen ”årsunge”, og der er visse ting, som jeg gerne vil have lidt mere tid til.
Jeg håber, at der et eller andet sted sidder en og siger: ”Hov, det er lige en opgave for mig”. For vi skulle jo gerne bevare vores forening.
Så mød op til generalforsamlingen og vær med til at vælge en ny formand og bevare vores forening.
Formand i SLGU
Bente Schelde

- fortsat fra Sogneblad nr. 4 - 2004
Men Ånden der gør levende, kan man ikke stadfæste. Den er her og alle vegne
usynlig, og alligevel er den en del af os, og for den må Darwins teori vige.
Blasfemi er i fokus i disse dage, og med god grund må vi ikke bespotte vores næste og hans tro = Ånden, Gud og Kristus! Eller for muslimer Allah.
Det var forhånelse af det hellige og vores tro, der var delvis årsag til krigen, borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien. Ergo, du må ikke misbruge Herren din
Guds navn!
Ja, uanset hvad vi mener om de 10 bud, er de ikke til at komme uden om. De er
nok skrevet af filosoffer, som har gransket i, hvad der er Guds vilje og mening
og vil være til god moral for mennesker at leve efter, og de er jo grundlovene for
alle love i dag. Eks. Du må ikke bedrive hor, hvis overtrædelsen er årsag til megen sygdom og elendighed!
Hermed ønsker jeg alle i nord, syd, øst og vest en rigtig god påske.
Laurids Gravesen
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Ingen dagligvarer i Strellev mere.
Jeg har stiftet bekendtskab med Strellev, helt siden jeg var nok omkring 17 år.
Først var det Niels Peter og Kathrine Nielsen.
Den tid, der her er tale om, er ret så mange år siden. Dengang kunne man købe
de varer, man havde brug for i hverdagen i Strellev. Og der var ret så mange forretninger dengang.
Strellev var et sogn, som mange andre var dengang. Og af forretninger var der
brugsen med alt, hvad man manglede i hverdagen, og så var der barberen, cykelhandleren, smeden og mange andre, man kunne drage nytte af.
Der var 2 vognmænd, Øllgaard og Anker Hansen. De havde hver 2 lastbiler med
anhænger. Der var mange ting dengang. De var selvforsynende dengang. Man
behøvede ikke at drage andre steder hen.
Det er aldrig godt, ej heller for et lille samfund, det, der er sket i Strellev. Men
tiden og mulighederne for Strellev er, som det her er fortalt.
Men Strellev er nu ingen soveby - slet ikke. Det er gået i Strellev som i mange
andre sogne. De fleste af gårdene er blevet endog ret så store. Nogle er nedlagt,
hvor ejerne af disse ejendomme er opkøbt og lagt ind under de, der nok havde
mulighed for at overleve, og det er da også sket her i Strellev i stor udstrækning.
Mange fra de mindre brug har fået arbejde på HTH i Ølgod, der laver køkkener
og sender ud af landet, næsten verden over. Og de personer, der har job der, tjener nok ret så godt, så der er virkelig mange, der tjener godt der, og så er der jo
fri lørdag og søndag og 3 ugers ferie og feriepenge.
For de personer, der arbejder der, er glade og tilfredse med hverdagen. Det er jo
sådan, at tilfredse medarbejdere og at arbejderne ikke er kede af at komme på
arbejde vil altid være et stort gode for virksomheden. Det er et meget stort gode
til begge sider.
S. A. Ølgod

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

OBS! Forårets loppemarked er søndag den 13. marts
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K i rk e n y t
GUDSTJENESTER 2005
STRELLEV KIRKE
FEBRUAR
6. Fastelavn
13. 1. s. i fasten
20. 2. s. i fasten
27. 3. s i fasten

9.00 Buelund
10.30 Buelund
19.30 Vestager
9.00 Buelund

MARTS
6. Midfaste
13. Mariæ Bebud.
20. Palmesøndag
24. Skærtorsdag
25. Langfredag
27. Påskedag
28. 2. påskedag

19.30 Vestager
10.30 Buelund
10.30 Buelund
10.30 Buelund
10.30 Vestager
9.00 Buelund
10.30 Vestager

APRIL
3. 1. s. e. påske
10. 2. s. e. påske
17. 3. s. e. påske
.

i Strellev ingen
9.00 Buelund
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.

År 2004 i Strellev sogn & kirke
KIRKEBIL
Hvis der ønskes kørsel til gudstjenesten,
bestilles Palles Taxi, tlf. 75 24 56 92

Antallet af fødte og døde henviser til
dem, der er registreret i sognet. Tallet
i () står for 2003.
Fødte: 2 (2)
Drenge: 1 (0)
Piger: 1 (2)
Døbte: 4 (8)
Konfirmerede: 5 (7)
Vielser: 1 par (1)
Døde: 2 (2)
Begravede: 3 (3)

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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K i rk e n y t
Konfirmationer 2005
Ølgod Kirke:
Skolen ved Skoven 3. april
Ølgod Byskole 7A 10. april
7B 17. april
Bejsnap Kirke:
Lindbjerg Skole
1. maj
Strellev Kirke:
Strellev Friskole 15. maj.
Konfirmationer 2006
Ølgod Kirke:
Skolen ved Skoven 7B 23. april (HV)
Skolen ved Skoven 7A 30. april (HV)
Ølgod Byskole 7B
7. maj (JTB)
Ølgod Byskole 7A
21. maj (JTB)
Bejsnap Kirke:
Lindbjerg Skole
14. maj (HV)
Strellev Kirke:
Aftales senere med forældrene. (HV)
der overtog forpligtelsen til at bebo
præstegården. Blev grundtvigsk sogneMan gifter sig med en kone, der skal præst, som det traditionelt hedder.
være præst i Skovlund. Så er man dér
nogle år. Så går pastor K.M. Holm i Så simpelt er det.
Ølgod af. Der oprettes 2 præstestillinKirkefaderen Augustin, der levede omger i Ølgod.
kring år 400, og som i sit eget liv opleSå skriver jeg en ansøgning. Vi tager
hen og taler med lærer Nielsen. Han er vede at blive kristen, beskriver sit liv,
som en førelse. Det er som om, man
menighedsrådsformand. Indtil august
bliver draget af sted. Det er samme Au2000 er Bodil præst her sammen med
mig. I marts 2001 kom Jens Thue Bue- gustin, der som en af de første i verdenshistorien, skrev om sit eget liv.
lund. Her i denne måned er det 25 år
siden, jeg blev indsat som residerende ”Bekendelser” kaldte han dem.
kapellan i Ølgod-Strellev Pastorat. Så Noget af det første litteratur, som optog
ændredes stillingsbetegnelsen til sog- mig - jeg var da 13 år gammel - var Jonepræst. Da Bodil gik af, blev det mig, hannes Jørgensens beskrivelse af Den

25 år …. og lige kommet
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hellige Frans af Assisi, der døde i 1226.
Det var en vældig udvidelse af min horisont, at se de sjællandske kirker jeg
kendte og var kommet i: Borup og
Mern, forbundet med historiske personer, som kunne vække min optagethed.
Ellers var det blevet til 40 Fortællinger
af Fædrelandets historie og bilture i
Jylland stadig da jeg var 12 og 13 år
gammel. Vi boede på vandrehjem. Mine forældre og min søster og jeg. Svagt
mener jeg at kunne huske, at vi også
kom forbi Mejerimuseet Hjedding. Men
det var vist lukket den formiddag vi
kom forbi. Min far var mejerist, så det
havde hans interesse. Min mor var lærerinde, så vi så Jylland fra Dannevirke
til Skagen. Hun havde taget eksamen
fra Zahles seminarium i København.
Det var kun for kvinder. De havde vandrebog resten af livet. Hun havde også
været til møder i KFUK.

sang vi spejderbønnen: Kære far i høje
himmel, hør mit hjertes stille bøn. Hvor
jeg er i verdens vrimmel lad mig færdes
som din søn. Lad mig leve dig til ære,
hædre Danmark, far og mor, andre folk
til nytte være, lyde spejderlovens ord. .
Når den var afsunget, så sagde patruljeføreren: Spejdere Vær beredt. Hertil
svarede vi så, idet vi samtidig gjorde
honnør: Ja, vi er beredt.
Det var dengang, der var 10 bud i spejderloven. Et af dem lød: En spejder er
sparsommelig og nøjsom.

Siden blev jeg KFUM-spejder i Borup.
Vi boede der i nærheden. I Birkede
skole. Borup var min fars fødeby, så
farmor og farbror og tante var lige i
nærheden. Det var læreren, der var
spejderleder. Først lærer Moos og siden
Jimmy Stahr. Pastor Dahn var formand
for spejderne. Han hørte til Kirkeligt
Centrum. Han havde været sekretær for
Salmebogskommissionen først i
50´erne. Han rådgav om, at spejderne
skulle drives sådan, at alle kunne være
med. Hver aften når vi sluttede vore patruljemøder - det var Verner Jensen,
der var min første patruljeleder - så

Vi havde en herlig tid.

Det vigtigste i spejderarbejdet i Borup
var, at vi ville vinde over de andre. Det
gjaldt både de 4 patruljer, vi som regel
var indbyrdes. Det gjaldt når vi konkurrerede med de andre patruljer og tropper. Vi samlede spåner op. Vi gjorde
gryder rene.
Vi rensede negle.

Så blev Folkeskolen færdig. Jeg fik af
skolen foræret en smuk, indbunden udgave af romanen Lærer Urup, der var
skrevet af Jakob Knudsen i 1909. Så
kom gymnasiet. Det var Roskilde Katedralskole, hvor Gustav TolderlundHansen var rektor. Der blev sunget en
salme og en sang hver morgen af den
samlede skole. Jeg var nysproglig. Jeg
var blevet tropsleder for spejderne i Borup. Jeg arrangerede fester for os gamle
elever på min realskole i Borup. Jeg var
aktiv i Danmarks kristelige Gymnasi13
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astbevægelse. Jeg ville være præst. Det
teologiske studium ved Københavns Universitet blev påbegyndt.
Det var et vældigt liv.

embedet. Hans eneste tilhører er karlen
Espen, som har holdt ud med præsten, selv
om han ikke fik nogen ordentlig løn. Citatet lyder sådan:

Det var i ungdomsoprørets dage. Vi fik
ændret studieordningen for teologi. Før
skulle man gøre sin eksamen færdig, enten
på én gang eller i 2 på hinanden følgende
eksamensterminer. Nu blev det til, at man
kunne afslutte fagene efterhånden. Så blev
der også tid til at få børn ind imellem. Indholdet af studiet blev ikke ændret.
Så blev jeg cand. theol. Det skete i januar
1974. Da var jeg flyttet ind i præsteboligen
på Lundvej i Skovlund. Der var Margrethe med.
Jeg bagte kringle til min kones møder med
konfirmandforældre. Jeg meldte mig ind i
Skovlund Husholdningsforening. De fik
indmeldelsen retur, om det dog ikke var en
fejltagelse, at det var en mand, der skulle
være medlem. Den blev stolt returneret af
Marie Rotvig. Hvad vi skrev, det skrev vi.
I et stykke tid var jeg vikar ved Ølgod
Byskole. Gad vist om det var nogen succes. Biskop Henrik Dons Christensen havde, da min kone blev ordineret, sagt, at jeg
da nok kunne blive sekretær i et eller andet
kirkeligt selskab.
Det blev jeg så i maj måned 1975, hvor jeg
blev Rejsesekretær i Dansk Santalmission.
Den 15. oktober 1975 blev jeg ordineret i
Skovlund Kirke. I sin ordinationstale citerede biskoppen fra Martin A. Hansens novelle ”Fuglene”. Det var den afsluttende
tale, som Kyndelbypræsten, også kaldet
tåbepræsten, holder, da han må rejse fra

”Dreng!, sagde præsten og rejste sig, jeg
er en Guds sjover. Jeg vil slide veje og gader, til jeg trimler. Jeg ved ikke præcis,
hvad jeg vil. Men det vil han hviske til
mig undervejs. Måske vil jeg skrige som
en krage om livets forkrænkelighed, måske vil jeg kvidre som en lærke om opstandelsens lys. Måske vil han sige, hos dette
menneske skal du holde mund. Jeg ved
ikke præcis, hvordan de dårlige prædikener skal være, og om jeg skal holde nogen.
Men nu går jeg.”
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De efterfølgende år rejste jeg land og rige
rundt og holdt møder for Santalmissionen.
I 3 uger var jeg også på besøg i Indien og
Bangladesh. Man lærte mig der, at var der
vanskeligheder i de lande, hvor de danske
missionærer arbejdede på missionsmarken,
ja, så kunne man roligt dele dem med vennerne. Jeg ledede også drengelejre. Der
blev holdt foredrag på pensionistlejre.
Det var en vældig tid. Det var også dengang at Jacob og Ellen Marie blev født.
Rejsesekretær er en slags tidsbegrænset
ansættelse.
Så da præstemanglen var ovre i slutningen
af 70´erne, og der atter blev 2 stillinger i
Ølgod-Strellev, så besluttede Bodil og jeg
at søge dem. I modsat fald ville hun rent
administrativt være blev gjort til præst i
Ansager-Stenderup, som hun aldrig havde
søgt, og det ville hun ikke.

K i rk e n y t
Derfor søgte vi i fællesskab ØlgodStrellev. Bodil var kendt her i forvejen
som den unge kvindelige kapellan, der
holdt børne-gudstjenester. Nu ville hun
være sognepræst, og jeg ville være den
residerende kapellan. Nok er vi gift,
men teologisk dækkede vi - i hvert fald
dengang - et bredt spektrum. Min svigermor blev døbt i Askov Valgmenighedskirke i 1908. Hun havde været på
Ry Højskole. Min svigerfar var født i
Flensborg i 1908 og var kommet til
Lindeballe. Han var blevet dansk statsborger inden udbruddet af 2. verdenskrig. Han havde været på Uldum Højskole i Svenning Pedersens tid.
Jeg havde forstand på ydre mission og
spejdere. I Skovlund var jeg også kommet med i spejderarbejdet.

Ja, resten af historien kender I. Her i
Ølgod blev Peter Christian født. Det var
i 1983. Et år efter at friskolen i Strellev
var begyndt.
25 år er gået, og jeg har det, som om
jeg lige er kommet.
HV
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Strellev Kirke fotograferet af Gunnar Schmidt, Lyne,
4/8-2002 på Strellev Heste- & Kræmmermarked fra
Egons teleskoplift
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Aktivitetskalender

Marts:
2
Foredragsforeningens generalforsamling *
4.
Gymnastikopvisning SLGU *
5.
Teater og frokostbuffet *
9.
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14.
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18.
Bowling *
29.
Præmiewhist
31.
Generalfors. Strellev Vandværk *
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