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KØB-SALG-BYTTE
Fra næste nummer

Dagens Dont og drømme
Af Solveig Bruun, Horne
Fortsat fra forrige nr. (Sidste afsnit)
Morten bruger sin mail, og han
ta’r vist også lige et par spil ved skærmen for at - tømme hovedet - som han
siger! I aften skal han ikke til fodbold,

så derfor kan han vente med lektierne.
Han holder meget af at fodre og malke
køerne sammen med sin far, og jeg fryder mig over den fornuftige mandfolkesnak, de får med hinanden de to!
Lone og Helges Rasmus har
sammen med Lasse for det meste travlt
med et eller andet projekt. Lige for ti-
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den er det noget med at få fremstillet en
racerbil ud af en gammel barnevogn, en
knallert, som ikke kan køre, vores gamle plæneklipper og et gammelt bilsæde.
Jo - fagre, nye, mekaniske verden! Om
racerbilen nogensinde kommer til at
køre, véd ingen - men det er jo også
projektet, der er det vigtigste!
Nu kan jeg så komme over til
mit projekt - frøet. Det skal spire - det
skal være fuld af kraft - det skal åbne
sig og vise, hvad det har i sig af håb og
drømme. Så glemmer jeg tid og sted hvor jeg er, hvem jeg er, indtil jeg pludselig vækkes ind i virkeligheden igen.
- Skal jeg grave kartofler op?
- Ja, tak, søde Lasse. Så må jeg vist
også se at komme i gang med aftensmaden - for du vil vel ikke bage en pizza, som du gjorde i lørdags?
Det synes Lasse godt kan vente et par
dage.
- Farvel, kære frø - jeg kommer igen i
morgen!
Det spirende frø blev faktisk
større, end jeg først havde tænkt mig,
og det bli’r nok tungt engang, når det
kommer ud af stentøjsbrændingen. Jeg
har tænkt mig gyldne farvenuancer med
jernoxyd, mangan, magnesium og lidt
aske. Efterårets farver er så flammende
og stærke, at de brænder sig ind på nethinden i den kommende tid. Så må frøene i jorden vente med at spire til foråret!
Heldigvis er vi alle 5 samlet
omkring middagsbordet de allerfleste
aftener om ugen. Jeg tror nok, vi alle
sætter denne stund med hinanden ret
højt, selvom vi aldrig har sagt det di-

rekte.
Dagens oplevelser, pudsigheder og problemer bli’r vendt, og ret ofte
ender vi i nogle forrygende diskussioner - nej samtaler - om:
Hvorfor der er mindre mobning i den
lille skole i Lindager end i skolen i storbyen?
Hvorfor er det altid de samme elever,
der tilbyder at gøre det frivillige arbejde? Vi kan jo tage de voksne med!
Hvad får terrorister til at tage børn som
gidsler?
Hvem har ret til at bestemme, hvordan
vi skal leve med hinanden?
Jo, vi er ofte langt omkring!
I aften gik snakken omkring
vores gadefest på lørdag. Vi kunne nok
blive enige om, hvor god en tradition
det er, vi har hvert år, og børnene havde
masser af idéer til eftermiddagens konkurrencer og lege. Johan og jeg fortalte
så lidt om de høstfester, vi var med til
som ganske unge, og vores gadefest er
nok en afløser af høstfesten. På mange
måder er det jo en høstfest, fordi den
altid er i september, efter høsten er færdig, og vi piger har da også dekoreret
med kornneg, georginer, rønnebær, og
hvad vi ellers kan finde af farvestrålende blomster i denne tid.
Karla er altid så kreativ med
dekorationerne til bordene, så det er
hendes gebet. Et par af mandfolkene
hjælper hende med store transportspande med efterårsløv. De 4, som sidder i
festkomitéen, uddelegerer de mad- og
drikkevarer, vi hver især skal medbringe. Festlokalet er lade eller maskinhus,
og vi er 5 par på skift, som er i stand til
at levere denne facilitet. Hos Anna og
Henning er vi i laden, Anne og Jens har
3
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Vi plejer at være omkring 22
voksne + børn, så der er lystig leben fra
kaffetid til midnat! Alle mødes til en
kop kaffe kl. 15, og derefter har vi forskellige lege og konkurrencer med hinanden. Det er gerne børnenes opgave at
arrangere dette til stor morskab for alle.
Selv gamle Ole sidder i sin havestol og
klukker højlydt. Han mener nemlig ikke,
han
er
så
god
til
“gummistøvlekast”, som han har været!
Efter mange grin og sjove grimasser
bli’r vinderne udpeget, og de hjemmelavede medaljer overrakt. Ved denne
tid får en masse folk travlt med at komme hjem og fodre dyr og måske malke,
så alle kan blive klar til festen om aftenen. Nogle bedsteforældre og barnepiger passer de mindste børn, men ellers
plejer hele landevejens befolkning at
deltage med liv og sjæl i festlighederne.
Helga og Arne de eneste, som ikke bor
her på vejen længere, men de hører ligesom med til det gamle nabofællesskab, selv om de er flyttet til Lindager.
Arne skriver altid en festlig høstvise, vi
starter med at synge. Når vi så har spist
og drukket, grint og snakket, starter de
unge musikanlægget, og så går den lystige dans. Vi véd alle, at vi den aften
skal ha’ sko på med solide såler!
Ja, den fest glæder vi os til,
selvom vi skal op og til høstgudstjeneste om søndagen. Det er så lidt uheldigt
i år, at det falder i samme weekend,
men pyt, vi skal jo tidligt op alligevel!
Karin Lynge holder de dejligste prædikener - at hun så også er et dejligt menneske ved siden af, at være præst gør da
ikke spor! Når man har været i kirke, er
der altid ét eller flere ord, som har ramt
én i hjertekulen, som man kan tænke

over og bruge i sit liv. Åndelige vitaminer, kalder jeg det. Karin plejer også at
være én af de foredragsholdere, vi har
hver vinter i foredragskredsen. Hver
anden onsdag mødes vi, synger nogle
gode årstidssange, hører nogle spændende folk fortælle - og så må vi ikke
glemme den gode snak over kaffen!
Somme tider er der også fri debat og
diskussion bagefter, og da kan bølgerne
sandelig gå højt!
Nu må jeg se at få sat de sidste
tallerkner i opvaskemaskinen, så vi kan
komme ud og få kørt de omtalte bigballer ned til Anna og Henning. Som sagt
er det jo ingen sag at køre halm nu om
stunder! Anna syntes bestemt, vi skulle
komme ind og få en kop kaffe som tak
for hjælpen, men vi kunne se, de havde
travlt med at blive færdige til i morgen
tidlig, når Henning skal af sted til konference. Så vi takkede - en anden god
gang!
Jeg må også nok indrømme, at
mine øjenlåg var lige så tunge som Johans i aften, da jeg endelig dumpede
ned i min gode stol! Stadigvæk må jeg
jo ha’ alle sidebemærkninger og parenteser med: Vasketøjet - kød op af fryseren - biblioteksbøger, som skal afleveres - seddel om skoletandpleje til Nina fødselsdagskort til fætter Rasmus - lektielæsning med Lasse - - og madpakker!
Det er nu meget heldigt, at det
først er i næste uge, gymnastikken begynder - selvom jeg længe har trængt
til at gøre noget godt for min krop. - En
sund sjæl i et sundt legeme -. Begge
dele kan vel godt blive lidt slidte i kanterne - blot skal vi ta’ os selv i nakken
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og søge efter opbyggelige
input, som man siger - til både krop og
sjæl. Heldigvis kommer de opbyggelige
ting til helt af sig selv igennem vores
direkte, daglige, dejlige liv med hinanden her i familien.
For det meste ser vi dagens
nyheder i fjernsynet, fordi det kniber
med at få læst avisen særlig grundigt,
og så retter vi ryggen lidt, når tepotten
bliver sat på bordet. Den aftentjans
skiftes vi til - med lidt spiseligt efter
eget ønske, og vi bilder os ind, at vi
ikke kan sove, når vi drikker kaffe!

dynen og hvisker:
- God nat - og sov godt.
- Tak i lige måde.
Før søvnen helt bærer mig til drømmenes verden, tænker jeg altid bevidst på
det, som har gjort mig glad i dagens
løb. Naturen med al dens mangfoldighed er ofte én af budbringerne. Vi er jo
midt i den herude på landet - heldigvis!
Det er også tit menneskers glade smil
og bemærkninger; f.eks. da Lasse begejstret kom springende ind i køkkenet
i middags! - Ninas glade øjne sammen
med det stolte blik og de røde kinder,
da hun tog de to hindbærtærter ud af
ovnen! - Mortens kollegiale snak med
sin far ude i malkestalden! - Mit frø
ovre i værkstedet, der tegner til at blive
helt godt - og Johans varme ord som er
der, når jeg trænger!

Fuglekoncerten, som kun høres
svagt med ganske få instrumenter her i
den sene eftersommer, er meget påvirket af scenografien. Er himlen høj og
klar med en stille vind, som bærer årstidens sidste dufte, vil både solsort og
stær fløjte enkelte etuder, som de nu Budstikken gives videre til
efterhånden kan udenad. Det lille fine Birgitte Nielsen
præludium, jeg fik i morges, blev til et
lige så enkelt og stille postludium her
til aften. Dagslysets timer er blevet færre, og koncerten får ende før sengetid
her i september, hvor vi endnu har urene sat efter sommertid.
Johan finder min hånd under

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
5
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Strellev Sogneforening
Sogneforeningen afholder STIDAG I BRINKERNE
Lørdag den 24.9. kl. 9.00 - 13.00
Vi skal have klippet en del hæk og have gjort efterårsklart i Brinkerne, og vi håber at se mange, der vil give en hånd med.
Sogneforeningen er vært ved rundstykker, kaffe samt øl og vand.

Konkurrence
Grunden Lynevej 34, hvor Sogneforningen har etableret anlæg/plads er nu færdig, - med en stor indsats fra Tage Johannessen - men I Sogneforeningen vil vi
udskrive en konkurrence om NAVN TIL PLADSEN
Egentlig kan den godt hedde Møllepladsen, men da der i Ølgod er en Mølleplads,
vil vi lade det være op til borgerne i Strellev sogn at finde et godt navn.
Send, ring eller mail dit forslag til berit.fb@mail.dk - inden 1.11.05 - og måske
er det dig, der vinder æren og 2 flasker god vin.

Generalforsamling
Strellev Sogneforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 3. november kl. 19.30 i Forsamlingshuset
På valg er John Sandholm og Niels Erik Nim. Ingen af disse modtager genvalg.

Husk! Der er stadig få billetter til koncerten med Lars Lilholt Band, som foregår
i et lukket telt på Strellev Stadion.
Billetsalg: DK Benzin, Lyne - Super Brugsen, Ølgod - Super Brugsen, Skjern Shoppy Kiosken, Tarm - Varde Turistkontor, 75 22 32 22
6
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Kommunevalg
Hvad betyder kommunalreformen for lokalsamfundet? 1. januar 2007 er vi en
del af Ny Varde Kommune. Mange har sagt, at dette vil betyde døden for de
mange lokalsamfund, men jeg tror ikke, kommunalreformen vil få større indflydelse, end hvis den ikke var der. Det største problem der er og vil være i fremtiden, er bosætningen i hele Vestjylland. Med den nuværende tilbagegang af nye
tilflyttere til området, er det den største fare for udviklingen i lokalområdet.
Manglende befolkningstilvækst vil både ramme Vestjylland som helhed, men
også i særdeleshed de mange lokalsamfund. For bevarelse af de aktiviteter der er,
vil en befolkningstilvækst være nødvendig for at kunne opretholde børnepasning,
skoler og fritidsaktiviteter så tæt på borgerne som muligt. Det er ikke attraktivt at
flytte til vores region, da de fleste goder og spændende jobmuligheder er at finde
på østkysten. Stigende energiomkostninger vil også være med til at afholde folk
fra at flytte til lokalsamfundene.
Vi skal være med til at gøre området attraktivt og fortælle andre om de ting, som
vi kan tilbyde tilflyttere. Mange forskellige boformer, herunder nedlagte landbrug, huse på attraktive naturgrunde, kort sagt flere kvadratmeter for færre penge. Desuden er uddannelsesmulighederne mange. Skjern, Tarm, Varde, Grindsted og Esbjerg giver mulighed for
et stort udbud af korte og længerevarende uddannelser. Alt dette kan
være med til at holde liv i lokalsamfundene, og her vil Ny Varde
Kommune være med til at styrke
og præge udviklingen til gavn for
hele området. Det er vigtigt at alle
områder i Ny Varde Kommune
bliver repræsenteret i byrådet.
Derfor håber jeg på god opbakning
fra lokalområdet. Jeg vil gøre mit
til, at de små samfund ikke bliver
glemt!
Stem derfor personligt den 15.
november på nr.

18 på Ven-

stres liste.
Niels Åge Henriksen
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Egvad Radio
Tarm Bowlingcenter
Alstrup
Ådum – Bounum Maskinstation
Ringkøbing Landbobank
Andelskassen
Nybolig
Nordea
Vi siger TAK til sponso- Fittnesscenteret
rerne i forbindelse med
årets Sportsuge og Som- Ølgod
HM Gardiner
merfest
Ølgod Cykler
Ølgod Bolighus
Strellev
Sporten
Egon Sørensen
Bøllund Dyreklinik
LH-Kreation
Super Dæk Service
Adsbøl Sø
Imerco
Jan Kuilboer
Ølgod Malerforretning
Niels Åge Henriksen
Kebabhuset
Jens Krogh
Matas
Bents El-Service
Lyne
Sindberg
N.E. Jørgensen
Den Jyske Sparekasse
Daglibrugsen
Torvets Købmand
Dan-El
Sydbank
DK-benzin
BG-bank
Lyne Smedeforretning
Salon Inger
Westfalia
DLG VestLyne Handels- Lenes Blomster
Theilgårds Boghandel
center
Søs
Vagn Schelde
Frimor
Lyne Hotel
Poulsens Efterfølger
Pode Plast
Lyne Vognmandsforret. Top Hat
EDC
Lyne Kartoffelcentral
Toyota
Kurt Olesen
MR-Revision
Erik Andersen
Axforts bageri
Lyne Camping
Hotel Hjedding
Lindholm
Tarm
Ølgod Apotek
Sindberg

Dangrønt
Ugebladet
Realmæglerne
Andersens Optik
Ølgod Pizza
Forbundet træ og industri
VPG Petfood
Advokatfirmaet Graven
Nielsen
Ølgod Dyrlæger
HTH
Rema 1000
Partner Revision
Plaza Pizza
Club 8
Xpedit
Bounum Smed
Statoil
Gaarde Smed
Skohuset
Ole Jacobsens Maskinforretning
Kidz Corner
Salon Taco
BT Gulve
Merci massage
Jørns Malkemaskine Service
Andre
Sdr. Malle Maskinstation
Sydvestjysk Andel
Bork Maskinstation
Mcdonalds-Varde
BR-legetøj – Esbjerg
Skjern Bank, Varde
Ringkøbing Bank
JM Sport, Varde
Kristiansens Boghandel,
Varde
Nykredit Varde
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JULEMARKED
Årets julemarked holdes lørdag den 20. november 2005
fra kl. 12.00 - 16.00i Strellev Forsamlingshus.
Kræmmere vil sælge mange spændende og nye ting til julen.
Ring allerede nu til Tage Johannessen, tlf. 75 25 01 18, og
bestil bordplads.
Arrangør: Strellev Sogne- og Foredragsforening.

OBS! Vinterfesten i Forsamlingshuset er
fredag den 24. februar 2006

Sankt Hans Aften i Brinkerne 2005
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Friskolen siden sidst
Det 24. skoleår på friskolen er nu godt begyndt.
43 glade og forventningsfulde børn mødte op til første skoledag.
Da vi for en tre år siden tog afsked med en stor årgang, der var færdige med 8.
klasse, medførte det at elevtallet dalede en smule. Men efter de seneste år, hvor
elevtallet har ligget på godt fyrre, mener vi at kunne se en stigning i tilgangen,
så elevtallet til næste sommer igen vil komme op på ca. 50.
Der har været lidt udskiftning i lærerstaben i år, men vi har igen været heldige at
få ansat nogle dygtige folk.
Sædvanen tro, indledes et nyt skoleår med en fælles familieudflugt. Det er endnu
ikke helt fastlagt, hvor turen går hen, men datoen er fastsat til søndag d. 28. august.
Vi kører fra skolegården i egne biler kl. 10.00 og vender hjem igen ud på eftermiddagen.
Alle, der har lyst at deltage i udflugten, er velkomne.
Venlig hilsen
Dorte Lundgaard

KØB - SALG - BYTTE rubrik i sognebladet.
Fra og med næste nummer prøves med en ny rubrik i sognebladet. Alle, som
har noget brugt, de vil sælge, købe eller bytte, kan nu gratis indrykke en annonce i bladet.
Det, man ønsker at købe eller sælge, må højst koste 500 kr.
Annoncen kan afleveres til:
Inger Jensen, Lynevej 56, Strellev, Tlf. 75 25 03 87
eller E-mail api-jensen@tdcadsl.dk
senest den 10. i måneden før udgivelse.
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Glimt fra
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Kirkenyt
GUDSTJENESTER 2005
STRELLEV KIRKE
SEPTEMBER:
4. 15. s. e. trin.
11. 16. s. e. trin.
18. 17. s. e. trin.
25. 18. s. e. trin.
OKTOBER:
2. 19. s. e. trin.
9. 20. s. e. trin.
16. 21. s. e. trin.
23. 22. s. e. trin.
30. 23. s. e. trin.

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

NOVEMBER:
6. Alle Helgen
13. 25. s. e. trin.
20. Sidste s. i
kirkeåret
27. 1. s. i advent

DECEMBER:
4. 2. s. i advent

Buelund
Buelund
Vestager
Buelund
Vestager

10.30 Buelund
9.00 Buelund
10.30 Buelund
14.00 Vestager
Adventsgudstjeneste

10.30 Buelund

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

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 25. september kl. 10.30
er der høstgudstjenest v/ Jens Thue
Buelund. Friskolen medvirker. Der
samles ind til Folkekirkens Nødhjælp!

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

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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Kirkenyt
Letsindig som Gud
Til Lukasevangeliet kap. 16 v. 1-9.
Hos evangelisten Lukas fortælles i flere
lignelser, at vi kun som allerflest får en
glæde ved Guds skaberværk ved at
smitte af med ivrig benyttelse af det –
en ivrig brug også til glæde for vore
omgivelser. Vi må være ødsle eller
spredende med, hvad der er Guds uden
nødvendigvis at være ødelæggende.
Vi kan tænke på den ødslende faderlige modtagelse af den ellers fortabte søn
– fortabt i en kaotisk livsførelse (Luk
15,11-32). Faderens ødselhed har den
hjemmearbejdende søn til gengæld ikke
kunnet leve på og sprede lidt ivrig glæde med. Han har levet ordentligt – ja
ordentligt til det tvære.
At holde orden og leve reglementeret
er godt i den forstand, at vi ikke konstant skal bruge en masse energi på at
navigere med vore liv i et uforudsigeligt kaos; men orden og regler må på
den anden side ikke holde et levende
livs muligheder indespærret eller i så
stramme tøjler, så det kun bliver surt og
tvært at leve.
Hos Lukas hører vi derpå om den uærlige godsforvalter. Han får ros for sit
uordentlige virke af sin rige ejermand;
men det er ikke for blot at være ødsel;
han skal fortælle sin herre på hvilken
måde, han har været ødsel. Han fortæller det ved at blive en synlig spreder af
sin herres midler ud i sine omgivelser.

Måske har han kun været skjult ødslende på sig selv indtil nu. Derfor vil han
heller ikke grave eller tigge. Disse beskæftigelser vil være et surt og tvært
slid blot til gavn for ham selv.
Forvalteren vil være åbenlyst ødsel på
andres vegne. Han tager andres gæld til
sin herre på sig ved at skrive deres gæld
af olie og hvede ned. Han gør dem parate til at kunne leve et liv med en bærbar skyld, der med tiden måske kan
lettes endnu mere på.
Forvalteren ødsler ud af snarrådighed
eller med gavmildhed. Han sikrer sig
selv; men han sikrer også andre en værdig nutid og fremtid – andre, som ikke
behøver at stå ham særligt nær. De kan
ødsle videre. De kan skylde sig selv til
andre – dele deres skyld, så den kan
blive lige så bærbar. Der kan kun sprede sig et rosværdigt liv ud af det. Derfor oplever vi her herrens ros til sin
uordentligt gavmilde forvalter.
Måske er denne forvalter udspekuleret;
men han viser også, at et gennemtjekket bogholderi kan virke nådesløst opgivende på mennesker, så Guds resurser kun bliver hengemte resurser – ikke
til glæde – men til frygtsom overvågning for de få. Resurser, som ikke på
festlig vis spredes ud, mens tid er til at
leve muligheder ud.
Så der er ét mål, som helliger midler.
Og det er at bruge midlerne til næstens
gavn – også selv om de ikke lige også
sikrer én selv. Gud reddede sig selv
som Gud for os mennesker ved at blive
som os – et menneske i Jesus Kristus.
13
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Kirkenyt
Guds skaberværk skulle der ødsles med
til alles gavn. Det måtte hans søn vise
ved med sit eget liv at skrive menneskers skyld ned til så begrænset meget,
så de kunne skylde hinanden hver sit
liv og ikke bare gå til i og med egen
skyld.
John Irving fortæller i Æblemostreglementet om et børnehjem – Sct. Clouds
– ”i et udsted i staten Maine i New
England i USA. Vi følger stedets læge
Wilbur Larch, som hjælper gravide
kvinder i den situation, de nu måtte befinde sig i. Som det siges: ”Han forløste børn og bragte dem til verden. Hans
kolleger kaldte dette for ”Herrens
værk”. Og han var abortlæge; han forløste også mødre. Hans kolleger kaldte
dette ”Djævlens værk”; men for Wilbur
Larch var det hele Herrens værk.”
Han skriver i sine optegnelser: ”Her i
Sct. Clouds har jeg fået valget mellem
at spille Gud eller at overlade så at sige
alting til tilfældighederne. Mennesker,
der tror på godt og ondt, og som synes,
at det gode bør sejre, må være opmærksomme på de øjeblikke, hvor det er muligt at spille Gud – vi må udnytte de
øjeblikke. Der kommer ikke mange af
dem.” ”Her i Sct. Clouds,” skriver
Larch, ”er der måske flere øjeblikke at
udnytte, end man finder i resten af verden; men det er kun, fordi så meget af
det, der dukker op her, har været overladt til tilfældighederne allerede.”
De forældreløse, der vokser op på Sct.
Clouds, mangler som alle forældreløse
en helt afgørende omsorg og værdighed

i deres liv - den at have en far og en
mor, som vil mig det godt. Wilbur
Larch og de andre voksne på hjemmet
gør det så godt, de kan. Hver aften, når
han har læst for de små forældreløse på
drengeafdelingen inden lyset slukkes,
slukker han med et rungende:
”Godnat, I prinser af Maine. I konger
af New England!”
Med titlen ”Æblemostreglementet”
hentydes der til det sæt af regler om
opførsel, som hvert efterår blev hængt
op i Mosthuset, plukkernes hus, på æbleplantagen Ocean View.
Her til Ocean View kommer den anden hovedperson, den forældreløse Homer Wells fra Sct. Clouds.” Livet leves
voldsomt og bevægende dér ”for de implicerede. Aldrig helt efter bogen. Aldrig efter reglementet; for sådan er det
virkeligt levede liv ikke.
Som Homer, efter adskillige år er gået,
finder ud af, at de sorte sæsonarbejdere,
plukkerne på plantagen, rent faktisk
aldrig har vidst, hvad reglementet i
Mosthuset sagde. Ingen af dem kunne
nemlig læse. I stedet for har de fulgt
deres egne uskrevne regler” (cit. fra
Gudmund Rask Pedersen).
Bogholderregler i bøger kan gøre livet
surt – om ikke umuligt, hvis de var de
eneste regler, som fandtes. Der er heldigvis også de langt mere bevægelige
regler. ”Regler ligeså flydende som
æblemost, og som ikke følger døde
bogstaver og stivnede normer; men
som følger livet selv i al dets uforudsigelighed og bevægelighed.

14

This page was created using easyPDF demo software.
To purchase, go to http://www.bcltechnologies.com/easypdf/

Kirkenyt
Regler, som bygger på at kunne skylde
sig selv til det fælles menneskeliv. En
skyldighed lettet for en lammende
skyldsbevidsthed over for Gud og hver
mand. At være letsindigt gavmild eller
barmhjertig er at få snavsede hænder i
stedet for alene rene bogholderihænder,
som ikke sætter befriende spor.
Det er tro ”og troskab overfor både livets Herre og de mennesker, jeg møder

Kære Gud.
Min far er ret dygtig.
Måske kan han hjælpe dig.
Hilsen Karl.

på min vej. Altid med det for øje, at det
andet menneskes værdighed og mulighed her i livet i høj grad afhænger af
min evne og vilje til at gå ud over mig
selv. Bøje af og give plads for det spillerum mit medmenneske, for livets
skyld, behøver” (G. R. Pedersen).
Jens Thue H. Buelund.

Kære Gud.
Min far har altid svært ved,
at få ild i pejsen.
Kunne vi ikke få en
brændende busk ved vores gård.
Hilsen Sarah.

Kære Gud.
Vær rar, at sende mig en pony,
jeg har aldrig bedt om noget før.
Hilsen mig Eva.
De små bønner er taget fra bogen
”Børn skriver til Gud”.

INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP
Torsdag den 1. september kl. 18.00 og lørdag den 12. november kl. 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.
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Fra markedsgudstjenesten den 14. august 2005

Aktivitetskalender
September:
1.
Avisindsamling *
3.
Lilholt koncert *
12.
Præmiewhist
14.
Stidag *
26.
Præmiewhist
Oktober:
10.. Præmiewhist
24.
Præmiewhist

November:
1.
Aflevere navn til konkurrence *
3.
Sogneforeningens generalfors. *
7.
Præmiewhist
12.
Avisindsamling *
20.
Julemarked *
21.
Præmiewhist
December:
5.
Præmiewhist

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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