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Strellev Sogneforening: 
Formand:Berit Brødsgaard    75 25 07 70 
Sognets hjemmeside:                        www.strellev.dk 
Strellev Menighedsråd: 
Formand: Birthe Jensen 75 25 00 26 
Kasserer: Anders Peter Breum 75 24 44 82 
Graver: Karen Løvstrup Jensen 75 25 01 97 
Kirkeværge: Lene Hvergel 75 25 01 30 
Kirkens hjemmeside:                 www.strellevkirke.dk 
Præster:   
Hans Vestager 75 24 40 65 
Jens Thue Buelund 75 24 46 62  
Strellev Foredragsforening: 
Formand: Niels Aksel Dalgas 75 25 06 09 
Strellev Forsamlingshus: 75 25 02 55 
Strellev Børnehave & fritidsordning: 75 25 07 30 
Formand: Marianne Schlüter 75 24 60 86 

Strellev Friskole: 75 25 01 14 
Formand: Hans Vestager 75 24 40 65 
Leder: Dorte Lundgaard 75 25 03 53 
Strellev Puljepasningsordning: 
Formand: Jette Thygesen 75 25 04 34 
Strellev Vandværk: 
Formand: Bent Gregersen                       75 25 01 70 
Strellev Svømmeklub: 
Kontaktperson: Dorte Lundgaard            75 25 03 53 

Strellev Jagtforening:                      
Formand: Ernst Øllgaard   75 25 02 75 
                                                  E-mail:  eol@mail.dk     
Kasserer: Knud Jensen 75 24 56 83 
Jagtforeningens hjemmeside:        
           www.strellev-jagtforening.dk 
SLGU: 
Forretningsudvalget: 
Formand, PR: Kent H. Sørensen          75 25 03 64 
Kasserer: Birgitte Christensen           75 25 08 22 
Sekretær: Louise Hvelplund          75 25 04 08 
Udvalgsformænd: 
Fodbold: Susanne Højvang          75 25 05 08 
Håndbold: Benny Lange           75 25 02 82 
Gymnastik: Lene Heiselberg                    97 15 76 26 
Billard: Anders Jensen           75 25 03 87 
Badminton: Vagn Andersen          75 25 02 31 
Stavgang: Pia Børsting           75 25 02 62 
Ungdomsklub: Marianne Nielsen ??? 

Sportsuge: Susanne Højvang 75 25 05 08 
Strellev Heste- og Kræmmermarked: 
Formand: Inger Nielsen                           75 25 00 07 
Bladudvalget:  
Kontaktperson: Inger Jensen                    75 25 03 87
  

 

FORENINGSOVERSIGT: 

Rejsebeskrivelse fra Canada   Af: Berit Brødsgaard 

Fortsat fra forrige nummer 
Når man kører til Ucululet, kommer man til det vestligste punkt i Canada. Næste 
stop er Japan, dog er der lige oceanet der skiller landene. I Ucululet og Tofino 
findes nogle af verdens mest berømte strande blandt surfere. Det er enorme bøl-
ger, der kommer ind, og jeg så endda ikke nogle af de store. I September hvor 
jeg var der, er der lavsæson. Alle er taget hjem fra ferie, så jeg havde det hele så 
dejligt roligt. Man kunne sagtens se, at stedet var beregnet på mange turister, 

 
      Fra Bladudvalget! 
      Abonnenter, som med dette nr, modtager et indbetalingskort, og som fortsat 
      ønsker at få bladet tilsendt, bedes indbetale 50 kr. inden den 20. april 2006. 
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masser af spisesteder og hoteller. De par dage jeg var derude gik med lange ture 
ved havet, og se de fine gamle landingspladser for fisk, som er helt specielle for 
vest Canada. 
 
Hjemme igen hos faster Karen, og der var nu 3 dage tilbage af ferien. Det blev 
til en kort tur ud til min anden faster og møde nogle af mine fætre og kusiner, 
som jeg kun har set i Danmark 1 gang før. – Ret sjovt at møde dem, man kan 
sagtens se vi kommer fra samme familie. 
 
Dagen før hjemrejsen, tog jeg en tur på hvalsafari fra havnen i Vicoria. Om for-
året kan man se gråhvaler og blåhvaler, I september var der ”kun” spækhuggere. 
Det var en stor oplevelse at se de legesyge dyr, så tæt på. Sejlturen ud tager 1 
times tid, og bådene ligger og venter helt inde under USA´s kyst, Kort tid efter 
ankomsten kom de første dyr tæt på båden.  Guiden der var med ude, sagde at vi 
var meget heldige denne dag, der var omkring 50 spækhuggere omkring os, og 
det var helt specielt mange. Jeg forsøgte at tage en masse billeder når de lavede 

deres hop, ”spyjumping” 
for at kikke hvad der var 
over vandet,  men med 
et digitalkamera med 
lidt forsinket tid, var de 
længe under vandet igen 
inden det sagde klik 
 
Ja, selv en måneds ferie 
får ende, og det blev tid 
at tage hjem, og det var 
også godt nok, 2 dage 
før hjemrejsen, var jeg 
begyndt at have hjemve, 
før havde der ikke været 
tid til det . 
 

At tage en tur til Canada, kan stærkt anbefales. Canadierne er utroligt imøde-
kommende, og især da når de hører at man kommer fra Danmark. Næsten alle 
har relationer til DK, eller kender nogle der har. Landet består jo af indvandrere 
fra Europa. Canadierne er uhøjtidelige, høflige, afslappede, og bestemt meget 
dejlige at være sammen med. Jeg håber ikke det bliver sidste gang jeg skal se 
dette facinerende og fantastiske land. 
 
Berit Brødsgaard 

2 spækhuggere …  
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Julemærkehjem i HobroJulemærkehjem i HobroJulemærkehjem i HobroJulemærkehjem i Hobro 
Julemærkehjemmet er et sted, hvor man kan komme og få hjælp til at tabe 
sig, hvis man er overvægtig eller til at tage på hvis man er undervægtig.  
 
Dagligdag på Hobro Julemærkehjem 
Man bliver vækket klokken 7.30 af en pædagog. Klokken 7.55 skal man være 
på sin fællesstue og klokken 8.00 går man ind og spiser morgenmad.  
 
Morgenmad: Man må få et halvt stykke frugt, et halvt stykke rugbrød og et 
halvt stykke franskbrød. Så må man tage enten 45 gram cornflakes eller to dl 
yoghurt eller 65 gram havregryn. Der må drikkes 1 glas skummetmælk eller 
kærnemælk, te uden sukker, ½ glas juice. 
 
Man skal gå en halv time efter man har spist morgenmad eller efter man har 
været i skole.   
 
Klokken 10.00 må man få 1 stk. knækbrød, et halvt stk. franskbrød eller et 
halvt stk. rugbrød + ½ stk. Frugt  
 
Kl. 12.45 spiser man frokost: Det er max. 100 gram kartofler eller 2 skefulde 
ris eller pasta - nu ikke for store skeer, 100 gram kød, fisk eller fjerkræ. 
½ tallerken råkost eller 200 gram grøntsager. 
Hold jer helst fra alle slags dressing. 
Hvis man nu gerne vil have sovs til, kan den f.eks. laves af kartoffelvand, sky 
fra kødet (dog ikke afkog fra panden) og meljævning. 
 
Eftermiddag: 1 stk. frugt. 
Så dyrker man alle former for motion. 
 
Aftensmad: Om aftenen får man 3 til 4 halve stk. rugbrød eller 2-3 halve stk. 
rugbrød + ½ stk. franskbrød. Der må gerne spises lidt salat til brødet i stedet 
for pålæg.  
 
Aften: 1 stk. knækbrød eller franskbrød eller ½ grovbolle med f.eks. ost, hon-
ning eller marmelade. Eller man kan f.eks. skrælle nogle gulerødder og skære 
dem i nogle tynde strimler og komme dem i en skål. Når man sidder med en 
sådan skål, virker det næsten som om, det var slik. 
Af drikkelse anbefales vand eller te uden sukker og mælk. 
Kage og pålægschokolade - højst en gang om ugen. 
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INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP 
Onsdag den 5. april 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 lan-
det kan de afhentes, hvis man har mange.  
Henvendelse herom til tlf. 75 24 57 02 eller 75 24 60 83. 

 
Slik: En gang om ugen for max. 10 kr. Slikket må ikke deles ud over flere da-
ge. Heri skal medregnes alle former for læskedrik og sukkerfrit tyggegummi. 
Hold jer fra al slik der indeholder chokolade. 
Når nu det er slik man gerne vil have, er vingummi - lakrids det bedste. 
 
HUSK ALTID AT DRIKKE MEGET VAND 
 
Denne plan er en retningslinie, som kan hjælpe jer til at undgå yderligere 
vægtstigning, før opholdet på Julemærkehjemmet starter. Dog kan man ikke 
tabe sig blot ved kosten. Det kræver også motion, minimum 1 time om dagen. 
 
Hilsen     
Rebecca 
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Strellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev Sogneforening 
 

Fællesmøde for foreningerne i Strellev 
holdes Torsdag den 6. april kl. 19.30 i Strellev Friskole  

Stidag i Brinkerne 
Lørdag den 22. april 2006 klokken 10.00  
kalder Sogneforeningen til forårsrengøring i sti-området. 
Sogneforeningen er vært ved kaffe og  
rundstykker. 
 
                         VEL MØDT 

 
HUSK  
Sankt Hans Aften fejres i Brinkerne fredag den 23. juni 2006 

Referat fra generalforsamling 
8. marts 2006. 

11 deltagere. 
1. Valg af dirigent:  Niels Åge Henriksen 
2. Beretning ved formanden: Se bilag 1. beretning blev taget til      
efterretning 

3. Regnskab: Se bilag 2 og 3. Regnskab blev godkendt 
4. Indkomne forslag: ingen 
5. Valg af kasserer: Birgitte Christensen, Lyne 
    Valg af sekretær: Louise Hvelplund, Lyne  
    Valg af suppleant: Lone Clausager, Strellev 
6. Orientering om aktivitets udvalgenes sammensætning: se bilag 1  
    eneste tilføjelse er at Søren Schelde er med i Badminton udvalg. 
7. Valg af revisor: Kirsten Bindesbøl 
    Valg af suppleant: Birgit Sunesen 
8. EVT. Det blev drøftet at det var rigtig dårlig og uforståeligt at 4 af aktivitets-               
udvalgene ikke var repræsenteret til generalforsamlingen – det burde  
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   ikke ske. 
   At det rigtig gode økonomiske resultat skulle komme vores medlemmer til 
   gode med bl.a. ingen kontingent forhøjelser i år + hvis nogen af udvalgene 
   havde ønsker, kunne det måske lade sig gøre et år som i år.  
 
Referent Marianne Dahl 

Fra formandens beretning:  
Året 2005 har budt på de traditionelle aktiviteter, som  DK-cup i februar måned. 
Stævnet blev afviklet med 78 deltagere. Derefter var der gymnastik-opvisning i 
marts, hvor vores egne gymnaster lavede en flot og spændende opvisning sam-
men med Dejbjerglund Efterskole.  
I april arrangerede Knud Tang igen loppemarked i Lyne hallen, som blev  fyldt 
med både lopper og kræmmere, som også resulterede i et fantastik flot resultat.  
Strellev stadion lagde i juni græs til årets sportsuge, som blev afsluttet med Som-
merfest i Lyne hallen. Årets SLGU’er blev sædvanen tro kåret under Sommerfe-
sten, og det blev ikke ufortjent Bente Schelde, der løb med titlen i 2005.  
Økonomisk har disse faste aktiviteter givet et godt resultat, som jo har stor be-
tydning for foreningens økonomi. Ligeledes giver teltudlejningen et godt bidrag. 
2005 var også året, hvor regeringen besluttede, at foreninger i Danmark skulle 
tjekke straffeattest på alle træner og leder, som har tilknytning til klubbens bør-
nehold. Dette er vedtaget for at forhindre seksuelt overgreb på børn.  
Ser vi frem i 2006 , skal der evt. nye eller andre aktiviteter til for at holde på, 
eller få nye medlemmer.. Vores hjemmeside (www.slgu.dk) bliver færdig, så 
informationer bliver tilgængelige på nettet. 
 
Fra kassererens beretning: 
Overskuddet i 2005 har været 109.820,-. 
Det skyldes bl.a. at vi i 2005 fik udbetalt  medlemskontingent på 20.144,- 
fra Egvad Kommune, som burde have været udbetalt i 2004. Det reelle 
overskud har altså været 89.676. 
Der er stadig ubetalte kontingenter, hvilket er rigtig ”træls” 
Det er i forretningsudvalget besluttet, at næste års kontingent er uændret. 

Der er sportsuge på Lyne Stadion  
fra onsdag den 7. juni til søndag den 
11. juni 2006 
 

Sommerfest i Lyne Hallen  
lørdag den 17. juni 2006 
Musikken leveres af B1 og B2 
 

og 

Se nærmere herom i næste nummer af Sognebladet og i POSTEN,  
der udkommer først i april. 

Bilagene kan ses i deres helhed 
hos formanden 
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TILBUDSVARER 

April & Maj 

 

LokalBrugsen Lyne 
kører varetur 
���� 75 25 00 08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tilbudsvarer fra 28/4 - 30/4 

Frem vand, 1 kasse, excl. pant  kr. 29,95    

Matador mix, pose med 720 gr.   kr. 39,95  

 

Store udplantningsdagStore udplantningsdagStore udplantningsdag   

Lørdag den 13/5 kl. 9:00 Lørdag den 13/5 kl. 9:00 Lørdag den 13/5 kl. 9:00 --- 13:00 13:00 13:00   
 på pladsen ved Brugsen.  på pladsen ved Brugsen.  på pladsen ved Brugsen.    

Stort udvalg til små priserStort udvalg til små priserStort udvalg til små priser 
 

Tilbudsvarer fra 26/5 - 28/5 
Hof / Tuborg, 1 kasse, excl. pant  kr. 99,95  
Letmælk, 2 liter            kr. 10,00 



9 

 
                            Nyt fra Friskolen 
 
INDSKRIVNING til det kommende skoleår 
på friskolen tirsdag d. 18. april kl. 16.30. 
Børnene plejer af følges med forældrene til indskrivningen, 
hvor der vil være kaffe, sodavand og lagkage. 
 

GENERALFORSAMLING  
Onsdag d. 19. april kl. 20.00. 
Efter kaffen vil der, traditionen tro, være 20 min. bankospil. 
 

FEST FOR FORÆLDRE OG  
STØTTEKREDSMEDLEMMER 
Lørdag d. 22. april kl. 19.00. 
Der inviteres til en aften med god mad, hyggesnak, underholdning og en  
svingom. 
Pris ekskl. drikkevarer: 150,- pr. pers. 
Sæt allerede nu X i kalenderen. 
 
 
    Venlig hilsen 
   Dorte K. Lundgaard 

Nyt fra Kastanjehuset. 
 
Den 1/12 sidste år begyndte jeg i Kastanjehuset. Jeg hedder Kristian Graven Ni-
elsen, er 20 år og har boet i Ølgod hele mit liv. Sidste sommer blev jeg student 
på Varde Gymnasium, og fra 1/8 - 30/11 05 var jeg inde og springe som soldat. 
I Kastanjehuset går det godt - og jeg nyder virkeligt at være omkring børnene. 
Der er kommet gang i vores lille værksted og med børnene har vi bl.a. lavet 
bordskånere og diverse våben til drengene. I nærmeste fremtid vil vi forsøge os 
med fuglehuse, brætspil og legetøj. 

 

STRELLEV JAGTFORENING 
 

Intet program modtaget, så ønskes oplysninger henvises til formanden 
Ernst Øllggard, tlf. 75 25 02 75 eller E-mail eol@mail.dk 
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Referat fra generalforsamlingen. 
 
Der blev afholdt generalforsamling i Strellev Foredragsforening den 2/3 2006. 
Der var 14 fremmødte. Tage Johannesen fortalte i sin formandsberetning, at det 
havde været et stille år på vedligeholdelsessiden, kun en ny flagstang og belys-
ning i forbindelse med etablering af den ny parkeringsplads. Der er planer om at 
få ordnet den store sal og gangen af professionelle. Vi afventer tilbud og vurde-
rer, om der er råd  
Thora er stoppet med rengøring, - en STOR TAK til hende. En ny blev ansat, 
men har måttet opgive igen pga. sydom. (En ny er på bedding) 
Der har været afholdt de traditionelle arrangementer, hvilket har været en succes. 
Der er rigtig mange bestillinger af forsamlingshuset. Dette skal Lisbeth ha` æren 
for på grund af sin gode mad.  
Tak til Gerda og Frede for deres indsats der gør, at der altid ser godt ud omkring 
Forsamlingshuset. 
Tage opfordrede til, at der bliver taget hul på debatten om, hvordan foreningsli-
vet i Strellev skal være fremover, - og opfordrede samtidig til at stå sammen om 
det sammenhold mange misunder os. 
 
Ny bestyrelse blev valgt, og den  har konstitueret sig således: 
 
Formand og præmiewhistansvarlig: Niels Aksel Dalgas 
Næstformand: Lis Mortensen 
Kasserer: Ellinor Jensen 
Sekretær: Agnethe Jensen 
Bladudvalg: Annika Bertelsen (nyvalgt) 
Menigt medlem: Bent Gregersen 
Menigt medlem: Morten Modler 
 
suppleant: Kristian Jensen 
suppleant: Arne Nielsen 
 
 
 

Vi har for få lopper, 
så der bliver ingen loppemarked i 
foråret. 
Loppemarkedet plejer at være en god 
indtjening for Foredragsforeningen, 
så lopper modtages med Tak.  
Vi vil gerne være behjælpelige med 
afhentning. Kontakt Frede Øllgaard 
tlf.75 25 02 78 eller Annika Bertel-
sen tlf. 75 25 09 09. 
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 Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk 

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

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

GUDSTJENESTER 2006 
STRELLEV KIRKE 
 
APRIL: 
  2. Mariæ Bebud.  10.30 Buelund 
  9. Palmesøndag    9.00 Vestager 
13. Skærtorsdag  10.30 Vestager  
14. Langfredag          9.00 Buelund 
16. Påskedag  10.30 Vestager 
 17. 2. Påskedag        9.00 Buelund 
23. 1. s.e. påske      10.30 Buelund 
30. 2. s.e. påske   9.00 Buelund 
 
MAJ: 
  7. 3. s.e. Påske 10.30 Vestager 
12. Bededag 10.00 Vestager 
 Konfirmation 
14. 4. s.e. påske  9.00 Buelund 
21. 5. s.e. påske Ingen 
25. Kristi Himmel-   9.00 Tybjerg / 
fartsdag S. Krogh 
28. 6. s.e. påske 19.30 Buelund 
 
JUNI: 
  4. Pinsedag  10.30 Buelund 
  5. 2. Pinsedag   9.00 Vestager 
11. Trinitatis 10.30 Buelund  

 K i rke ny t  
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 K i rke ny t  

De små bønner er taget fra bogen 
”Børn skriver til Gud”.  

Kære Gud. 
I stedet for, at lade mennesker dø så 
du skal til at lave nye, kunne du så 
ikke lige så godt beholde dem du har? 
Jenny. 
  

Kære Gud. 
Kan du sige mig, hvordan 
man får maling af tøjet 
igen?.  
Hans 

Søndag den 23. april kl. 10.00 
Konfirmeres i Ølgod Kirke 
 
Jeppe Rask Sørensen, Kærgårdvej 3, Strellev. 
 
Søndag den 7. maj kl. 10.00 
Konfirmeres i Ølgod Kirke 
 
Glenn Roald Sejrup Christensen, Lynevej 44, Strellev. 
Martin Jensen, Lynevej 33, Strellev. 
 
Bededag den 12. maj kl. 10.00 
Konfirmeres i Strellev Kirke 
 
Jakob Gissel, Ørbækvej 17, Hoven 
Lasse Hvergel, Tarpvej 9, Strellev 
Rebecca Lorentsen Richardsen, Nr. Alle 28, Ølgod 
Kristina Spaabæk Sørensen, Tarpvej 24, Strellev 
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 K i rke ny t  
 
Opgaver i sogn, provsti og stift.  
Da  den kommunale struktur  ændres 
og da amterne  nedlægges pr. 1. januar 
2007, så har man også set på den kirke-
lige struktur. Det har givet anledning til 
overvejelser, der rækker ud over den 
mest nødvendige tilpasning. Der er der-
for kommet et debatoplæg udarbejdet 
af en kirkeministeriel arbejdsgruppe på 
10 personer. Debatoplægget kan ses på 
www.km.dk 
  
    Da stillingen som amtmand forsvin-
der, forsvinder også muligheden for at 
biskop og  stift-amtmand i  forening 
kan udgøre stiftsøvrigheden. Det er 
stiftsøvrigheden, der tager stilling  til  
opførelse og nedlæggelse af kirker,  
udvidelse af kirkegårde. den overordne-
de økonomi i fællesfonden m.v.  Det 
foreslås derfor, at der i hver af de 5 re-
gioner udpeges en person med en til-
svarende  juridisk og administrativ 
kompetence som den nuværende amt-
mand til at bistå biskoppen med nogle 
af de her nævnte opgaver. Andre opga-
ver mener man at kunne  lade biskop-
pen ordne sammen med Stiftsudvalget 
for økonomi eller at have ansvaret for 
alene.  
    Med hensyn til provstierne  så har 
det hidtil været sådan, at  provstierne 
med deres sogne og kommuner har  
fulgt stiftsgrænserne.  Da nu en del  
områder i Ribe Stift bliver lagt til kom-
muner, der er østvendte, så kan disse 
områder forsvinde fra Ribe Stift. F. eks. 
skal Ulfborg lægges til Holstebro kom-

mune. Men  menighedsrådet i Ulfborg 
og andre sogne deromkring ønsker at 
bevare tilknytningen til Ribe Stift.  
   For at det skal kunne lade sig gøre, så 
skal der oprettes et særskilt udvalg, 
som skal mødes 2 gange om året. Dette 
særlige udvalg skal koordinere  menig-
hedsrådenes budgetønsker, idet det nu 
skal være en hovedregel, at der inden 
for provstiet skal ske en koordinering 
inden kirkeskatten fastsættes. Samtidig 
skal det være sådan at hvert provsti-
grænserne følger kommunegrænserne. 
Men da provstiet er en kirkelig indde-
ling, så vil Ulfborg, hvis de får opfyldt 
deres ønske, komme til at høre til et 
provsti i Ribe Stift, mens den resteren-
de del af Holstebro kommune kommer 
til at høre til Viborg Stift.  Det kræver 
altså et par ekstra møder at få dette ko-
ordineret.   
    Med hensyn til  forholdet mellem 
sogn og  provsti, så bliver det sådan 
her, at Varde Provsti fremover også 
kommer til at omfatte den nuværende 
Helle kommune, når  de fem kommu-
ner her omkring fra 1. jan. 2007 danner 
Varde Kommune. Det betyder  i prak-
sis, at der bliver fælles kirkeskat, og at 
kirkeskatten vil falde i den nuværende 
Blåvandshuk   kommune og i den nu-
værende Blåbjerg kommune, mens  den 
nok vil  komme til at stige lidt i de nu-
værende Varde og Ølgod kommuner, 
da vi  i forhold til udgifterne har det 
bedste beskatningsgrundlag.  
 
Ledelse, kompetence og administration.  
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 K i rke ny t  
 Det som har givet anledning til mest 
debat i det foreliggende forslag, er om 
det skulle være muligt for menigheds-
rådet, at lade præsten fungere som den 
daglige udøver af arbejdsgiveransvaret 
over for de øvrige kirkelige ansatte.  
I dag er det sådan at hvert menigheds-
råd skal udpege en kontaktperson, som 
har dette ansvar. Nogle steder har man 
haft svært ved at finde personer, der var 
villige hertil. Man har derfor fået den 
idé, at det kunne man sætte en præst til, 
idet præsten i forvejen er heltidsbe-
skæftiget og har tæt kontakt til persona-
let.  
   Med hensyn til forholdet mellem 
præst og menighedsråd, så har man 
nogle ideer om, at præst og menigheds-
råd i fællesskab skulle arbejde med en 
kirkelig målsætningsdebat, hvor præ-
sten som medlem af menighedsrådet 
skulle være forpligtet på menighedsrå-
dets drøftelser og beslutninger.  I dag  
er det ikke muligt at  forpligte præsten 
på noget, som denne ikke vil, idet præ-
sten i sin embedsvirksomhed er uaf-
hængig af menighedsrådet.  
   Man forestiller sig også fra den ar-
bejdsgruppes side, som har udarbejdet  
det her nævnte debatoplæg, at præsten 
selvfølgelig fortsat skulle være uafhæn-
gigt af menighedsrådet i forkyndelse og 
sjælesorg.  
 Når man er interesseret i at give me-
nighedsrådet   indflydelse på brugen af 
præsternes arbejdstid, hænger det sam-
men med, at antallet at folkekirkemed-
lemmer på landsplan  nu er faldt fra 

89% i 1990 og til 83% i dag. Samtidig 
er  kirkeskatteprocenten bl.a. som følge 
af stigende udgifter til kirkefunktionæ-
rer, der udelukkende finansieres af den 
lokale ligning steget fra  et gennemsnit 
på 0,8%  til  0,87% på landsplan.  ud-
gifterne til præster er ikke steget, da 
antallet af præstestillinger bestemmes 
af folketinget, idet staten bidrager med 
40% og  folkekirkens medlemmer selv 
betaler de øvrige 60% via den lokale 
kirkeskat.  
  Da man ønsker at der skal være mere 
undervisning af voksne og børn, så  er 
der altså et ønske om at kunne udnytte 
præsterne hertil i stedet for, at man skal 
ansætte nye personalegrupper og med 
deraf følgende stigende udgifter hertil.   
Udgifterne til kirkefunktioner er steget 
med 20% siden 1996. Heraf skyldes de 
5%´s stigning ansættelse af sognemed-
hjælpere.  
 
Da der er menighedsråd, som klager 
over  at der er for megen administrati-
on, så er der ideer om, at  kompetencen 
fortsat skal ligge hos menighedsrådet, 
men at den praktiske administration 
skal udøves af provstiet.  
 
Strellev og debatoplægget.  
De to hovedopgaver for menighedsrå-
det i Strellev er, at der holdes gudstje-
neste hver søndag  og at kirkegården 
bliver ordentligt vedligeholdt.  
Dertil har man de to præster, der lønnes 
direkte af stiftet. Man har en graver, en 
organist og to kirkesangere, der lønnes 
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Foredragsforeningen modtager gerne effekter til loppe-
markedet hele året rundt. 
Vi hjælper gerne med at afhente diverse effekter hertil. 
Henvendelse kan ske til  
Annika Bertelsen 75 25 09 09  eller  
Frede Øllgaard 75 25 02 78 
 

 

af menighedsrådet. Lønudbetalingen 
klares af kassereren, der får en løn på 
18.000 kr. for sit arbejde. Den arbej-
dende formand får 6.000 kr.  
Der bruges 21.000 kr. til Kirkeblad  og  
8.000 kr. til øvrige kirkelige aktiviteter. 
Administration i øvrigt er på 17.000 kr.  
I alt har  det  - fraregnet . udgifterne til 
præsterne - kostet 535.000 kr. at  drive  
kirke og kirkegård, idet der ikke har 
været nogen  særlige vedligeholdelses-
udgifter på kirken, ej heller har der væ-
ret afdrag på lån.  
 
Måske kunne det gøres  lidt  billigere 
ved at  centralisere graverarbejdet med 
nærliggende kirkegårde.  Måske kunne 
det gøres lidt  billigere ved at centrali-
sere  kassererfunktionen. .  
Men: Man ville miste den fornemmelse 
af at være herre i eget hus, som menig-
hedsrådet har i øjeblikket.  
Derfor vil jeg kæmpe for at man beva-
rer  sin selvstændighed, sådan som man 
har den i dag.  

Folkekirken er som  systemet er i øje-
blikket den lokale kirke. Den kan man 
forholde sig til. Det er jo mennesker, 
som én selv der leder den.  Det er i 
samspillet mellem  præst og menighed 
at forkyndelsen hele tiden  bliver holdt 
nutidig  i sit sprog.  
Vi har ikke brug for direktiver hverken 
fra  provst eller biskop.  
Det er den lokale kirke, som er vores 
kirke. Det er bedst hvis forholdet mel-
lem præst og menighedsråd fortsat er 
det frie forhold, som det er i dag.  Præ-
sten er jo ikke  menighedsrådets præst.  
Præsten er præst for hele menigheden 
og vedkommende må selv finde ud af 
at klare den opgave.  
Det er den kirkelige administrations 
opgave at være servicefunktion for det, 
som ikke kan klares lokalt. 
Men så meget som muligt skal  klares 
lokalt. Man vokser jo ved, at der bliver 
stillet krav til én.  
Hans Vestager.  
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April: 
  1. Åbent hus/generalforsamling 
 Strellev Vandværk  
  5. Avisindsamling * 
  6. Fællesmøde for foreninger * 
10. Præmiewhist 
18. Indskrivning på Friskolen * 
19. Generalforsamling  på Friskolen * 
22. Stidag * 
23. Fest for forældre og … * 
24. Præmiewhist 
 
 
 

 
Maj: 
   8. Præmiewhist 
12. Konfirmation i Strellev Kirke * 
13. Udplantningsdag ved Lyne Brugs * 
22. Præmiewhist 
 
Juni: 
7. - 11. Sportsuge på Lyne Stadion 
  8. Avisindsamling 
17. Sommerfest i Lyne Hallen 
23. Sankt Hans aften i Brinkerne 
 
* Se tidspunkter inde i bladet 
 

Aktivitetskalender 
Skolens nye facade lavet af  Per Ottesen og en gruppe elever. 


