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At Sognebladet denne gang er forsinket skyldes
TEKNISKE PROBLEMER

Menighedsrådets tur til Holland
Af: Thora K. Lauersen, Helga Clausager
og Birgitte Kudsk.
Kr. Himmelfartsdag, 25/5 2006 meget
tidligt om morgenen satte 47 beboere
fra eller med tilknytning til Strellev
kursen mod Holland, Corries hjemland. Med Bent Gregersen og senere
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Michael fra de Blå Busser ved rattet,
var vi i de bedste hænder.
Birthe bød velkommen, og så lavede
hun masser af kaffe. Vestager gav os en
fyldig historisk orientering. Mange ki-

lometer senere og efter et par pauser
undervejs, hvor vi spiste vores medbragte mad, nåede vi frem til Arnhem
kl. 14.30.

ne drejes rundt efter solen. Det blev

anvendt til mennesker, som led af tuberkulose.
Før i tiden pyntede man op i staldene,
når kreaturerne kom på græs. Nogle
steder lavede man flotte mønstre af
Her besøgte vi frilandsmuseet Arnhem sand i båsene og sprøjtede det hele over
Openlucht Museum. Vi blev vist rundt med sukkervand for at gøre det holdbart.
af en guide, og Corrie oversatte. Det
I møllerne pressede man olie af rapsvar meget spændende at se, hvordan
og hørfrø. Besøget sluttede i en slags
man byggede møller og huse i gamle
tidsmaskine. En helt speciel oplevelse,
dage.Her besøgte vi frilandsmuseet
hvor vi fik brug for alle vore sanser. Vi
Arnhem Openlucht Museum. Vi blev
vist rundt af en guide, og Corrie over- fik et godt indblik i den hollandske fortid, som på mange måder lignede den
satte. Det var meget spændende at se,
hvordan man byggede møller og huse i danske, mens den på andre områder
viste sig at have været meget anderlegamle dage.
des.
Vi fik også lov til at smage på kosten
dengang, måske en lidt blandet fornøEfter en god middag i en restaurant, der
jelse!
ligesom resten af parken var i gammel
stil, kørte vi til Asperen, hvor vi skulle
Vi fik at vide, at når man fik råd til at
bo på et dejligt hotel -De Schildkamp.
skifte lerkliningen ud med sten, så var
man stenrig.
Fredag 26/5.
Tagene var ofte en kombination af strå
Efter nogle timers hårdt tiltrængt søvn,
og tegl. Ud fra mønstret kunne man se,
kunne vi sætte os til et dejligt morgenom huset var beboet af katolikker eller
bord, med alt hvad dertil hører, så approtestanter.
petitten havde desværre taget skade, da
vi
kl.9,fik serveret kaffe med en stor,
Vi så blandt andet et lille hus, som kuntærtelignende kage, på frugtauktionen i
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Geldenmalsen.
Den
smagte nu
alligevel
godt.
Med
Corrie
som
tolk, blev det et spændende besøg.
Efter en orientering i selve auktionslokalet, måtte vi iføre os
”beskyttelsesdragter” hvorefter vi blev
vist rundt i hallerne.
Her så vi hvordan de sorterede og pakkede på mange forskellige måder, efter
hvordan modtagerne gerne ville have
det. Stedet ejes af ca.1000 producenter
og er Europas største frugtauktion
I silende regnvejr gik vi en tur rundt på
byens marked, hvor en stor del af dagligvarerne bliver købt. Ja, man kunne
faktisk købe næsten alt.
Desværre tog regnen lidt af fornøjelsen
ved at gå der.

Vi fik frokost på restaurant De Notenboom, som er en af de berømte brune
cafeer. Et af kendetegnene på disse cafeer er, at der i stedet for dug er lagt
”ægte tæpper” på bordene.
Da alle var blevet mætte gik det videre
mod Enspijk, som er Corrie og Pieters
hjemegn
Området vi kørte igennem var præget
af mange, mange dyr på markerne,
mest rødbroget kvæg, græs og majs.
Landmændene havde boet inde i landsbyerne, men først i tresserne fik de tilbud om støtte, til at flytte ud til jorden.
Det var et godt tilbud, som de allerfleste benyttede sig af.
Vi kørte længe langs et nyanlagt jernbaneanlæg. Det skulle have været brugt
til fragt til og fra Rotterdam. Det havde
været meget kostbart at anlægge, bl. a
fordi der var eksproprieret mange ha.
landbrugsjord. Det viste sig desværre,
at der ikke blev brug for banen. Der
ville aldrig komme til at køre tog på
skinnerne.
Senere fik vi et indblik i den omfattende containertrafik, der foregik på en
flod ,vi kørte over. Denne flod blev kun
benyttet til godstransport.

Herfra til Beesd, hvor vi så en restaureret mølle,
som stadig
I Ens-pijk så vi Corrie og Pieters tidlivar i brug.
gere bopæl, besøgte skolen og kirken,
Mølleren selv
hvor Corrie tolkede og hele tiden kom
viste os møltil at
len indvendig
sige og nogle af
”her i
deltagerne
Strelvar oppe i
lev”.
den for at
Det
nyde udsigten
syntes
over byen.
vi var
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fint. Det siger vist noget om, at de nu
føler sig hjemme i Strellev.
Senere kørte vi ud til gården, hvor Corrie var født. Den var stadig i familiens
eje.
Vi fik lov at kigge ind i stalden.
På den modsatte side af vejen boede
hendes bror.
Der blev vi budt indenfor i deres værksted ,hvor de serverede kaffe og sandkage for os alle. Meget gæstfrit. En dejlig overraskelse, som vi virkelig nød,
mens regnen stadig silede ned udenfor.
Videre gik det til et stort blomstergartneri.

Der var ca. 9 1/2 ha under. glas, med
potteroser og krysantemum. Imponerende at se, hvordan alting foregik automatisk på samlebånd. Der var kun
ganske få ansatte, og der var vist ikke
mange hollændere imellem.
Bussen blev nu sejlet over en flod, og
vi blev kørt tilbage til hotellet, hvor
nogle havde brug for tørt tøj, før aftenens sejltur på floden, De Linge.
Det blev en smuk tur og en meget dejlig aften, med god mad, musik, sang og
en forrygende munter stemning.

Tilbage på hotellet hyggede nogle deltagere sig i baren, mens andre havde
mere brug for at se dyner.

Lørdag morgen 27/5
var der afrejse fra hotellet efter morgenmaden. Nu gik turen mod Amsterdam.
Vejret var blevet godt, og de fleste benyttede sig af muligheden for en kanalrundfart, hvor vi beundrede de smukke
gamle huse, ned mod vandet. Mange af
dem er fra 1600/1700 tallet.
I Amsterdam var der knap så pænt, men
også meget forskelligt. En ting var der
dog
overalt
– cykler. Ja
der var
ligefrem et
parkeringstårn til
dem.
Man
skulle virkelig passe på, ikke at blive
kørt ned af en cyklist, for de kom susende overalt. Der stod og lå også mange skrællede cykler, og de pyntede jo
ikke.
Derefter gik
deltagerne
rundt
på egen
hånd
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Vi var også så heldige at se og høre et
vandorgel

små haver, frugtplantager, møller, får,
kreaturer, store vejanlæg, cykler, og
vand, på nethinden. Der var så kønt og
Efterhånden som vi kom nordpå ændre- velholdt ude på landet. Man så næsten
de landskabet sig. Der var ikke længere ingen forfaldne huse.
så mange store træer, som vi havde set i
det sydlige Holland. Vi så heller ikke så drVi fik indtryk af et meget blandet,
mange kreaturer, men kanaler og utro- venligt og flittigt folk, i et land hvor
lig mange får. Nu så vi også tulipanhver km2 er udnyttet til sidste spademarker.
stik. Der er mange lighedspunkter melDe var desværre ved at være afblomlem Holland og Danmark, men Holland
strede, men vi fik da et indtryk med os. er præget af den store befolkningstætDer blev sat mange kartofler. Måske
hed. Over 17mill.i et land, der er minhvor der var høstet tulipanløg.
dre end Danmark, det er altså meget.
Der blev holdt en lille pause ved det
store dige Afsluitdijk, som er fra 1932.

Mange huse lå tæt på kanalerne, uden
hegn eller anden afskærmning. Vi
spurgte Corrie, hvordan de dog passede
på deres børn, og fik at vide, at der da
også sker mange ukneulykker, men at
børnene meget tidligt lærer at svømme.
Vi har fået megen viden på denne tur,
men det åbner jo også for nye spørgsmål, så Corrie får nok ikke fred lige
med det samme.
Til sidst skal der lyde en stor tak til
Dæmningen er ca. 30 km. Lang. Et im- Corrie, Birthe og Hans, som har ydet en
ponerende stykke arbejde. I dag har
kæmpeindsats, for at vi alle kunne få en
man vist opgivet at inddæmme mere
uforglemmelig tur.
land.
Vi kørte nu gennem Frisland og GroThora, Helga og Birgitte.
ningen til tæt på den tyske grænse, hvor
vi spiste på et 4stjernet hotel, før vi be- Du kan også læse artiklen og se flere
gyndte den lange tur hjem. Birthe bryg- Billeder fra Hollandsturen på hjemmegede igen kaffe, og Vestager undersiden www.strellev.dk
holdt. Det regnede voldsomt meget af
tiden, men lige før Strellev, holdt det
op, så vi kunne gå hjem i tørvejr. Da
var kl.ca. 3/30 søndag morgen. Vi forlod Holland mætte af de mange oplevelser og med billeder af smukke huse,
espalierede træer, blomster i skønne
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At udtrykke sig på det selvoplevede – tanker ovenpå en Hollandstur
En intens og meget stram 3 dages tur gik for sig fra Strellev i Kr. Himmelfartsdagene. En tur imod den hol-landske provins med dens flade stræk-ninger af
mindre byer, marker med frugtplantager og en 30 km lang strimmel dæmning
mellem hav og indsø.
Indimellem på sidstedagen blev der nogle timer til kanalstorbyen Amster-dam.
Jeg satte pris på at kunne få nogle me-get direkte indtryk med fra en guides
hjemegn – fra de steder, hvor Corrie og Pieter van der Veen var vokset op. Ligeså fra hans skole og kirke i lands-byen Enspijk. Og høre ham fortælle familiehistorie ud fra gravsten på den lokale kirkegård.
Og så få kaffe hos Corries bror og få at vide, at vi blev budt indenfor som Corries familie fra Danmark var det mest rørende! På en gård med kalve og køer
inde i en landsby sundede vi os, inden hendes familie førte os videre ud til et
kæmpe blomstergartneri på mange hektarer land. Astersblomster i mange rækker
af farver så vi blive vandet med det nyeste maskineri og modne planter taget op,
samlet og pakket med færrest mulige menneskehænder.
De store, åbne vidder på eller under havoverfladeniveau var et særligt syn. Man
fornemmede ikke det tæt beboede Holland, hvor vi var. Kanalerne viste sig regelmæssigt for os, og ældre byg-ninger med store, brede gavle kombi-neret tegltag og takket stråtag var et fascinerende syn.
Provinsbyerne Asperen og Geldermal-sen fremviste flot nyt mangevinklet boligbyggeri. I den sidste by forsøgte vi at leve os ind i dens torvedag midt i et værre
regnvejr.
Solen kom dog frem igen. Haverne med fantasifulde klipninger af buske og træer var et meget almindeligt syn.
Sejlturen på floden De Linge – en udelukkende hollandsk flod! - ud fra byen
Leerdam var en munter tur med spisning først og sang, musik og dans, inden vi
fortøjrede igen. Først var jeg lidt træt til at tage del i det spontane optrin; men en
afslutningsdans for os alle livede op på en oplevelsesrig dag.
I Amsterdam var Van Gogh-museet også en oplevelse – og det trods trangselen
af mennesker. Vincent van Goghs malerier var særegne med de korte farvestrøg.
Han lagde vægt på at male ud fra egne direkte indtryk. Skulle han male en stemning af ensomhed og utryghed, kunne det være et landskabsmaleri under et truende uvejr.
At udtrykke ensomheden med en Jesus i Getsemane Have var ikke noget for van
Gogh; det var for fjernt fra, at han kunne drage sig selv ind i det. Han skriver til
sin malerkollega – Emile Bernard i 1889 – et år før sin unge død: ”Ja, det er uden
tvivl klogt og rigtigt at lade sig røre af bibelen; men den mo-derne virkelighed
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har en sådan magt over os, at selv når vi i tankerne vil lade de gamle dage leve
op igen ab-strakt, netop da river de små begiven-heder i vores liv os ud af disse
betragt-ninger. Og vore egne oplevelser bringer os med magt tilbage igen til de
person-lige følelser: til glæde, sorg, lidelse, vrede eller smil.”
Stor respekt havde han dog for Kris-tus: Han ”er mere kunstner end de an-dre
kunstnere, han arbejder i levende ånd og kød, han skaber mennesker i stedet for
statuer” (som han giver dem en fremtid med håb at leve på).
Men van Gogh vil ikke forsøge sig med ”at male en Kristus i olivenhaven, men
måske nok olivenplukningen, så-dan som man endnu ser den, og når jeg så trods
alt giver menneskeskikkelsens rette forhold deri, så vil dette måske bringe tankerne hen på det andet ...” (Vincent van Gogh: Breve om religion og kunst).
Ud fra at udtrykke det selvoplevede kunne han måske komme frem til at få Kristus ind under huden i anden om-gang.
Holland – som andre steder i verden – gør sig også bedst ved at opleve en egn af
landet, så det kan komme ind under huden på én.
Jens Thue Buelund.

Strellev Sogneforening
Sogneforeningen afholder ”efterårsstidag”
Lørdag den 30. september kl. 10.00 - 13.00.
SÅ
Har du et par timer til overs, er du meget velkommen til at komme
og være med til at vedligeholde vores dejlige anlæg.
Sogneforeningen er vært ved kaffe og rundstykker samt øl/vand.

KØB - SALG
26” drengecykel, blå Kildemoes m. gear, sælges.
Pris 500,00 kr..
Henvendelse til Lasse Hvergel, tlf. 75 25 01 30
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Renovering
Nu er tiden kommet, hvor vi skal have den store sal i forsamlingshuset givet et
løft, så huset er lukket fra den 4. - 15. september.
Der skal males lofter, vægge m.m. og gulvet skal have en tur. Vi forventer at få
et godt resultat, så vores forsamlingshus igen ser pæn og indbydende ud til de
næste mange år fremover.

Fællesspisning og foredrag
Torsdag den 28. september kl. 18.30 afholder de 5 foreninger fællesspisning
med efterfølgende foredrag i Strellev Forsamlingshus.
Det er Gerda Møller Kristensen og Christian Thomsen, der vil fortælle om deres
rejse til Thailand.
Menuen denne aften vil være:
Vildtmarineret nakkesteg med sovs og kartofler, blandet salat og agurkesalat,
kaffe og småkager.
Pris: 65,- kr. pr. kuvert. Halv pris for børn under 13 år.
Af hensyn til køkkenet er tilmelding nødvendig på
Tlf. 75 25 03 53 eller 75 25 01 14 senest den 25. september.
På de 5 foreningers vegne
D. Lundgaard
OBS! Julemarked i Strellev Forsamlingshus den 26/11 2006
Se nærmere i næste nr. af Strellev Sogneblad.

INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP
Torsdag den 6. september 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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TILBUDSVARER
August & September

Tilbudsvarer weekenden 26/8 - 27/8
Toiletpapir, Ängla 3-lags
Coop grøntsagsblandinger
Coop pålæg, flere varianter
Coop X-tra læskedrik

16 ruller
750 gr.
2 pak.
2 flasker

Kr. 24,95
Kr. 10,00
Kr. 25,00
Kr. 10,00

Tilbudsvarer weekenden 23/9 - 24/9
Coop pasta, flere varianter
Flåede & hakkede tomater
Gråsten remoulade ell. ketchup
Coop kakaomælk

3 poser
1 dåse
900 gr.
3l

Kr. 20,00
Kr. 4,95
Kr. 16,95
Kr. 20,00

NYT

pr. stk.

Kr. 2,50

Farvekopier

Lokal Brugsen Lyne
kører varetur
 75 25 00 08
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BILLARDOPSTART
tirsdag den 5. september 2006 kl. 19.00
Billard er for unge såvel som for ældre mænd og kvinder. Billard er også for dig,
der normalt ikke dyrker sport, så vi håber, at mange vil møde op denne dag.
Vi vil også i år prøve at lave klubaften / åben billard hver onsdag
fra kl. 20.00-21.30 med start 6. september.
Der er mulighed for at spille pool, dog på kegleborde.
Kontingent pr. år:
Turneringsspillere
”Hyggespillere”
Pensionister om dagen
Unge til og med 18 år
Nøgledepositum

850,- kr.
650,- kr.
400,- kr.
400,- kr.
100,- kr.

Kan man ikke møde 1. aften, eller har man spørgsmål, kan man henvende sig til
én i udvalget, som består af:
Formand
Anders Jensen
tlf. 75 25 03 87
Bent Gregersen tlf. 75 25 01 70
Kristian Jensen
tlf. 75 25 00 26
Venlig hilsen og Vel Mødt
Udvalget
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BADMINTONOPSTART
I STRELLEV-LYNE G.U.
Så starter badmintonholdene op igen.
Vi har Lyne Hallen fra mandag den 28/8 2006 fra kl. 19.00 - 22.00.
Motionister kan ringe og bestille bane på tlf. 75 25 03 17 eller 75 25 03 33.
Turneringsspillere spiller fra kl. 20.00 - 22.00. Bane bestilles på samme nr. som
ovenfor.
VEL MØDT
Badmintonudvalget v. Vagn Andersen
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SLGU’s Ungdomsklub starter igen
SLGU’s Ungdomsklub starter ny sæson:
mandag den 18. september kl. 18.30 – 21:00
i Lyne Friskole
Alle unge i Strellev og Lyne fra 5. klasse til 18 år er velkommen.

Prøveaften:
Du er velkommen til at være med en aften, inden du beslutter, om du vil være
medlem.
Kontingentet:
NYT! Kontingentet er 300 kr. og dækker næsten alle udgifter for sæsonen
2006/2007, hvor bl.a. kan nævnes bolchefremstilling, overnatningstur til Præstbjerg Naturcenter, julegavefremstilling, Skjern Skøjtebane, halaktiviteter, julefrokost og den årlige afslutning i marts til Svømmestation Danmark i Esbjerg,
samt andre arrangementer der er i støbeskeen. Der henvises til aktivitetskalenderen for SLGU Aktivitetskalender for sæsonen 2006 / 2007.
På gensyn mandag den 18. september

Ungdomsklubudvalget
Betina Højvang
Helle Larsen
Marianne J. Nielsen
Benny Lange
Ib Træholt







75 25 05 15
75 25 06 04
75 25 06 07
75 25 02 82
75 25 07 07

Foredragsforeningen modtager gerne effekter til loppemarkedet 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
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Ungdomsklubben – Akivitetskalender
fra 18. september 2006 til 10. januar 2007
Mandag d. 18. sept. 2006

Start for sæsonen 20062006-2007.

Fredag d. 29. - 30. sept. 06 Overnatningstur til Præstbjerg
Naturcenter.
Torsdag d. 5. okt. 2006.

Hygge / Spil.

Tirsdag d. 10. okt.. 2006

Hygge / køkken.

EFTERÅRSFERIE.
Fredag d. 27. okt. 2006

Lyne Hallen / ” Ballebold”

Tirsdag d. 2. nov. 2006 Fremstilling af julegaver
Tirsdag d. 7. nov. 2006 fremstilling af julegaver
Mandag d. 13. nov. 2006

Bolsjefremstilling

Fredag d. 24. nov. 2006

Lyne Hallen

Tirsdag d. 28. nov. 2006

Madlavning til Julefrokosten

Mandag d. 4. dec. 2006

Bagning til Julefrokosten

Fredag d. 15. dec. 2006 JULEFROKOST
JULEFERIE
Onsdag d. 10. jan. 2007

Tur til Skøjtebanen i Skjern.

VEL MØDT TIL EN SPÆNDENDE SÆSON:
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Strellev-Lyne G.U. bringer hermed en stor tak til alle
sponsorer ved sports- og sommerfest i Lyne 2006.
Tømrer Egon Sørensen - Adsbøl Sø - Egon
Henriksen - Brugsen Lyne - DK-benzin Lyne Smedeforretning - DLG Vest - Lyne
Hotel - Pode Plast - Lyne Camping - Erik
Andersen - Kristian Dahl - Lyne Hundepension - Torben Hvelplund - Stark TarmTarm Bowlingcenter – Alstrup - Ringkøbing Landbobank – Andelskassen Tarm Nybolig - Nordea - HM Gardiner - Ølgod
Cykler -Ølgod Bolighus – Sportigan - Bøllund Dyreklinik - Super Dæk Service –
Imerco Ølgod - Ølgod Malerforretning –
Matas Ølgod – HTH -Bents El-Service Den Jyske Sparekasse -Sydbank - BG
Bank - Salon Inger - Lenes Blomster Theilgårds Boghandel – Søs -Poulsens Efterfølger - Top Hat – EDC – Toyota Ølgod
- MR-Revision - Axforts Bageri - Hotel
Hjedding – Lindholm - Ølgod Apotek –
Ugebladet – Realmæglerne - Andersens
Optik - Forbundet træ og industri -VPG
Petfood - Advokatfirmaet Graven Nielsen
Ølgod Dyrlæger - Rema 1000 – Bounum
Smed - Partner Revision -Club 8 – Xpedit
– Skohuset - Gaarde Smed - Ole Jacobsens
Maskinforretning - Kidz Corner - Ølgod
Gulve - Merci massage - Jørns Malkemaskine Service – Skogalleriet - Bounum
Maskinstation - Fore. Trappe Fabrikker Blomster Hjørnet - Klip og Krøl – BJP - X-Zite
- Stark Ølgod - DLG Land og Fritid – Junic Super Brugsen - Sdr. Malle Maskinstation –
Sydvestjysk Andel - Bork Maskinstation Skjern Bank –Ringkøbing Bank - JM Sport,
Varde – Nykredit Varde - Mærsk - Kristiansens Boghandel, Varde –Lyne Vognmandsforretning – Danbor Service –Bachs Bageri –
Egvad Radio og TV – Lyne Kartoffelcentral –
Vagn Schelde – N.E. Jørgensen.
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GUDSTJENESTER 2006
STRELLEV KIRKE
SEPTEMBER:
3. 12. s. e. trin.
10. 13. s. e. trin.
17. 14. s. e. trin.
24. 15. s. e. trin.

OKTOBER:
1. 16. s. e. trin.
8. 17. s. e. trin.
15. 18. s. e. trin.
22. 19. s. e. trin.
29. 20. s. e. trin.

9.00 Vestager
10.30 Vestager
19.30 Buelund
10.30 Buelund
Høstgudstjeneste

19.30 Buelund
10.30 Buelund
9.00 Buelund
10.30 Vestager
9.00 Vestager

VEDR. PRÆSTERNES BESØG PÅ
SYGEHUSENE kan det oplyses, at
KIRKEBIL
de ikke længere har adgang til patientHvis der ønskes kørsel til gudstjenelisterne. Derfor er henvendelse
sten, bestilles Palles Taxi, tlf. 75 24 56 nødvendig, når der ønskes besøg.
92.

Barnetro.dk
En ny hjemmeside for børn og familier om kristendom og kirke er på vej. Den
Skal præsentere dåb, bryllup og begravelse, samt bibelske beretninger for 3-8
årige og deres familier.
Hjemmesiden, der vil blive den første af sin slags, bliver båret af illustrationer,
spil, aktiviteter, fortælling og oplevelser.
Planen er, at barnetro.dk bliver lanceret sidst på årret i 2006, men er afhængig
af, at de nødvendige midler kan skaffes.
Det sker bl.a. i samarbejde med Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Medie-center, der har gjort barnetro.dk til deres årsprojekt i 206.
Man kan som enkeltperson støtte projektet, i form af medlemskab, med et beløb
på 125,00 kr./ pr. år.
Læs mere om projektet og støttemuligheder på www.dkm.dk
På Menighedsrådets vegne Lene Hvergel.
Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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Grundtvig.
Det var i 1832 at Grundtvig gjorde den mageløse opdagelse, at der altid skulle
skelnes mellem menneskelivet og kristenlivet. Grundtvig, der var født i 1783,
var altså 49 år gammel, da han kom hertil. Det blev det slutpunkt, som han blev
stående ved. Han havde i sin ungdom været igennem en romantisk og harmonisk
sammensmeltning af kristendom og videnskab. Det var en slags videnskabelig
dåb. Siden var han blevet til en luthersk bodsprædikant. Det var i 1810 at han
som indledning til sin præstevirksomhed skrev: ”Hvi er Herrens ord forsvundet
af Herrens hus?” Siden hen da han havde opdaget kirkeligheden og den kirkelige traditions betydning, så nedlagde han sit præsteembede, da han ikke ville have
embedsfællesskab med mennesker, som med fornuftens hjælp ville forandre
trosbekendelse og det, den stod for. Det var i 1826, at det skete.
I hele denne periode havde samtiden vanskeligheder med Grundtvig. Han var
sig selv. Hvad der skete med ham var ikke til at forudsige. Det var, da han efter
tre rejser til England i årene 1829-31 skulle forsøge at få tænkt alt det som han
havde set og erfaret i London som var en frihedens og en storindustriens by, og
det som han en enkelt aften – det var 24. juni 1830 havde talt med fru Clara Bolton om - at det gik op for ham, at menneskelivet var godt nok i sig selv.
Der skulle altså ikke først noget kristeligt til førend at menneskelivet blev godt
nok.
Hvordan der så skal tales om menneskelivet, ja, om det vil der altid være en diskussion.
For Grundtvig var det klart, at man skulle tale om menneskelivet. Grundtvig
ville ikke tale om, at der fandtes en humanisme, som man kunne gøre gældende,
som noget der var til sig selv. Det var hele tiden det konkrete liv, som det blev
levet i hjemmet og på arbejdspladsen, som for ham måtte være udgangspunktet
for, hvordan der skulle tales om menneskelivet. Altså ikke noget om menneskerettigheder og om individualisme. Det var alt for abstrakt.
Det abstrakte. Det man tænkte sig til. Det spekulative havde han kendt nok til i
sine tidligere perioder, hvor han havde ønsket at forme folket efter sit eget hoved. Alt det med at forme og opdrage var for ham en falsk arv fra en romersk
tankegang.
Nu her efter sin mageløse opdagelse i 1832, hvor han også begyndte at prædike
igen, måtte han nødvendigvis det første år i selve prædikenen gøre op med sine
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tidligere kristelige anskuelser.
Det medførte, at hans gamle venner vendte sig fra ham.
Det tog han med, for der var i ham ved at han havde opdaget ordet: ”Menneske
først, kristen så”, kommet en sådan kraft i ham, at han ønskede at hans nye tanker skulle nå ud til hele det danske folk. Ja, til hele verden.
Der er derfor også nogle, som siger, at vi lever i det tredje århundrede efter
Grundtvig.
Nu var det blevet ham en lyst at prædike. Hen blev lige til han døde 89 år gammel. Nu begyndte han for alvor at skrive salmer. Tidligere var det blevet til
”Dejlig er den himmelblå”, ”Et barn er født i Betlehem” og ”Den signede dag”.
Nu kom ”I al sin glans nu stråler solen”, ”I som går ud fra den levende Gud” og
”Tag det sorte kors fra graven”. Det er sådan at op imod en tredjedel af salmerne i Den danske Salmebog er skrevet eller bearbejdet af Grundtvig. Når det nu
var en lyst for Grundtvig at prædike, hang det sammen med, at han ikke længere
følte, at han skulle frelse ”sjæle”. At Gud var blevet menneske i Jesus Kristus
var sket for menneskelivets skyld.
I sin lille bog om Grundtvig, som nu afdøde sognepræst Kaj Thaning, skrev i
1983, og som er udgivet af Dansk Friskoleforening, siger han, at Grundtvigs
kristendomssyn har ingen paralleller i kirkens historie. Biblen var for Grundtvig ikke længere Guds ord. Den var derimod en mageløs oplysningsbog for den
kristne menighed. Hverken bibel eller trosbekendelse kunne unddrage sig en
historisk kritisk undersøgelse. Det kan ikke objektivt bevises, hvad sand kristendom er. Derfor kan man heller ikke objektivt bevise grænserne for den hellige almindelige kirke, den kristne menighed. Den er ikke et kollektiv af frelste
sjæle, den er ikke et sociologisk fænomen. Den er tværtimod et skjult fællesskab, som Helligånden skaber. De ”Livstegn, som man kender fællesskabet på
er, bekendelsen, forkyndelsen og lovsangen. Det er altså kun på ordet, menigheden kan kendes - ikke på bestemte handlinger, som altid er tvetydige. Det indbyrdes, konstaterbare fællesskab ligger der altså ingen vægt på. Vægten ligger
alene på, hvad menigheden skabes af og lever ved. Grundtvig tog skarpt afstand fra al den lukkede forsamlingskristendom, fra ”de talrige Selskaber, hvor
man skal betragte hinanden som Grundkristne og Hjertensvenner, skøn man hos
mange finder kun lidt, der tiltaler, men meget, der frastøder”.
Det menneskelige levnedsløb er en vækst, en udvikling bundet til livets aldre.
Parallelt med og bundet dertil er det kristne liv en vækst, men i det skjulte. Det
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kan ikke kontrolleres undervejs. Det er en sag for troen, at målet nås. Derfor er
den sande og levende menighed også en trossag.
Efter at Grundtvig nu efter 1832 fik lyst og frihed til at prædike, som det var
naturligt for ham, sådan kastede han sig også udfra sit nye syn ind over det kulturelle og politiske liv i Danmark. Nu havde han frihed også til det. Her kunne
han samarbejde med naturalister af ånd.
Derfor skrifterne om højskolen. Derfor det nye syn på, at der skulle være demokrati. Derfor medlemskabet af først den grundlovgivende rigsforsamling og siden hen i flere perioder af folketing og landsting.
Med hensyn til folkekirken så var det hans modstander, biskop Mynster, der
sejrede med formuleringen om at bruge betegnelsen ”evangelisk-luthersk”.
Grundtvigs eget ændringsforslag lød: ”Saalænge som den overvejende Deel af Folket
enten bekjender sig til hvilken som helst Tro, eller, om man vil, bekjender sig til den
evangelisk-christelige Tro efter den hellige Skrift, saalænge skal en dertil svarende

Gudsdyrkelse vedligeholdes på offentlig bekostning”.
Allerede mens Grundtvig levede blev hans hele hans virksomhed til inspiration.
Rødding Højskole blev grundlagt i 1844, som den første danske højskole. Siden
hen kom der friskoler. Der kom efterskoler. Der kom sognebåndsløsning.
Grundtvig blev uden at ville det ophavsmand til en grundtvigianisme, som af og
til antog de samme lukkede former, som han selv havde kritiseret så skarpt.
Det som man skal op som arven efter Grundtvig er at kirken skal være rummelig. En anden side er at Grundtvig sagde ja til at samfundslivet skulle opfattes
som noget selvstændigt. At der altså ikke skal blandes religion ind i det kulturelle og det samfundsmæssige liv.
At den enkelte så for sig selv nødvendigvis må forholde sig både til religion og til samfundslivet er en anden sag.

Det var Ebbe Kløvedal Reichs folkebog om Grundtvig ”Frederik” fra 1972, som
atter gjorde Grundtvig levende for mange. Her i denne sommer har jeg læst
Johan Borups bibliografi fra 1943: ”N.F.S. Grundtvig”.
Det er alt sammen til at blive i godt humør af.
Forhåbentlig giver det også et remtræk til virkeligheden, for som Grundtvig siger det: ”Åndens løsen er bedrifter”.
HV
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Èn af Amsterdams mange kanaler

¨Postbesørget blad
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Aktivitetskalender
September:
6.
Avisindsamling *
11.
Præmiewhist
25.
Præmiewhist
28.
Fællesspisning og foredrag *
30.
Stidag *

Oktober:
9.
Præmiewhist
23.
Præmiewhist

November:
6.
Præmiewhist
11.
Avisindsamling
26.
Julemarked

Udgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen
Bladet udkommer:
1. febr.
febr. 1. april 1. juni 1. sept. og 1.
1. nov.
nov.
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.

ØLGOD OFFSET Tlf./fax 75 24 43 96
E-mail: olgod.offset@get2net.dk

Vedr. Strellev-Lyne G.U.s arr. og
* Se tidspunkter inde i bladet

