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Harry Larsen, Ølgod Offset, har valgt at stoppe som trykker af Strellev
Sogneblad.
Redaktionen takker hermed for godt samarbejde og altid perfekt udført
trykning gennem alle årene - I alt 25 år er det blevet til.
Vi ønsker Harry held og lykke fremover.

Eleverne fra Blå Klasse på Strellev Friskole har været
I eventyrets verden
To af de eventyr, som eleverne skrev, kan læses her.
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Eventyr 1:

Fiskerens historie.
Der var engang en dreng, han kunne
godt lide, at fiske. Alle i hans familie
havde fisket før ham.
I hans hytte var der 3 vinduer og en
dør. Den lå ude på en ø i en stor sø, der
var fuld af fisk. En dag fiskede han og
han fangede en stor Græskarpe. Da han
fik den op, hørte han, at den kunne tale.
Den fortalte, at den i virkeligheden var
en smuk
prinsesse.
Den unge
lystfisker
spurgte,
hvad han
skulle gøre for at
hæve forbandelsen. Fisken svarede, du skal gå
over de høje bjerge, over dybe floder
og gennem mørke skove, for til sidst, at
komme til den frygtelige heks LIZA,
hvor han skulle hente en miks-tur, som
han skulle hælde i gællerne på karpen.
Så ville den blive til en flot prinsesse
igen, som ville gifte sig med ham. Han
pakkede sit fiskegrej og tog afsted. Han
kom til bjergene. Bjergsiderne var alle
sammen lodrette, men han vidste, hvad
han skulle gøre. Han satte sin fletline
på hjulet og bandt sine 2 stærke geddekroge på og så kastede han snøren op
og krogene sad fast i klipperne. Så
skulle han bare trække sig op. Da han
kom op var han sulten og tørstig. Han
fandt en lille kilde, hvor han slog teltet
op. Så lavede han et bål og fangede
hurtigt ti ørreder, som han stegte og så

drak han lidt af det klare kildevand,
hvorefter han faldt i en dyb søvn.
Næste dag vågnede han tidligt ved 6
tiden. Han tænkte at han vel måtte
komme afsted, men først lidt morgenmad. Han havde gemt fem ørreder. Da
han åbnede køletasken var den tom.
Han så noget pusle i et krat. Han gik
hen for at se, hvad det var. Det var en
lille herreløs hund. Han kunne se det
var en Collie hyrdehund. Den var meget lille og den var vist stadig sulten, så
han fangede nogle flere fisk, som de
delte. Han tænkte den kunne blive en
god ven så de gik videre. Da de var
gået i lidt tid, kom de til en kæmpe
flod, hvor der stod en kæmpe flok mennesker på hver side af floden. Han
spurgte, hvad der var sket. De fortalte
at deres bro var blevet smadret af et
kæmpe floduhyre og at alle der havde
prøvet, at fange det, var blevet trukket
med ud i vandet. Han sagde, at han nok
skulle fange det, han havde jo det bedste grej i verden. Så han tog sin stang
og kastede ud. Han fik hook næsten
med det samme. Den trak helt vildt.
Han gav line så den kunne svømme
mange meter ned af floden. Til sidst var
der ikke mere snøre på hjulet, så han
begyndte, at fighte den. Da han havde
fighted den ca. 4 timer var den ved, at
blive træt og så trak han den ind. Det
var en stor søslange. Der var føde nok
til hele landsbyen til en uge. Da holdt
landsbyboerne en kæmpe fest til ære
for drengen. Næste dag havde de bygget en ny bro, så de kunne gå videre.
De var ikke spor sultne, for de havde
lige fået floduhyre til morgenmad. De
kom til den fortryllede skov. Den var
mørk og uhyggelig, men de gik ind. De
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for hurtigt vild i skoven. De så en lille
blomsteralf, der var ved, at blive spist,
af en stor skov python. Så løb de hen til
slangen. Drengen tog en kæp og hunden bed den i nakken så den døde hurtigt. Alfen blev meget glad og ville
hjælpe dem med, at finde vej til heksens grotte. Da de kom til Lizas grotte
fløj alfen væk. De gik
forsigtigt ind i grotten.
De aftalte, at hunden
skulle distrahere Liza
mens drengen tog miksturen. Det lykkedes
bortset fra, at heksen og
hele hulen sprang i luften. Så gik de hjem. Da
de kom
hjem kaldte drengen
på karpen
og hældte
miksturen i gællerne på
den. Så blev den til en
flot prinsesse, som giftede sig med drengen
og de levede lykkeligt til
deres dages ende. SLUT.
Skrevet af Jacob Gadegaard Legarth
Blå klasse, Strellev Friskole.
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Eventyr 2:
Den lille søde pony.
Der var engang en dronning, som havde en datter, som havde en pony, der
hed Comtesse. Comtesse var en lille
sød og dygtig pony. En dag var den
lille søde pony og
den lille søde prinsesse ude at ride
en lang tur, men
pludselig blev det
mørkt og det tordnede og den lille prinsesse kunne ikke
finde hjem.
Da hun havde redet rundt i en time,
kom der en kæmpe stor trold som var
sur fordi prinsessen og den lille søde
pony havde redet rundt på hans jord. Så
han ville æde prinsessen og den lille
søde pony, men den lille søde pony
ville ikke ædes, så den løb så hurtigt
den kunne. Den løb så hurtigt, at de
slap væk fra den onde trold. Så red de
lidt længere ned af vejen og da de havde redet i fem minutter kunne den lille
søde prinsesse se en der stod og kiggede på dem og den lille søde prinsesse
ville spørge om vej til slottet, men det
ville den lille søde pony ikke, så den
red i den anden retning, men den lille
søde prinsesse var beslutsom, så hun
drejede den lille søde pony i retning af
personen som kiggede på dem. De kom
hen til den mystiske person, som viste
sig, at være en troldmand, der havde i
sinde, at fortrylle prinsessen og den
lille søde pony.
Prinsessen skulle blive til en frø og den
lille søde pony skulle blive til en ulv,

men det fandt den lille søde pony sig
ikke i, så den stejlede og troldmanden
faldt og den lille søde pony landede på
ham så han døde.
Så red de lidt videre igen, så kunne de se lys i det
fjerne og de troede
det var slottet,
men da de kom
derhen stod der en
gammel mand,
som sagde de ikke
skulle ride derind, for det var en kirkegård, men den lille søde prinsesse ville
ikke lytte, så hun red bare derind. Da de
nåede ti meter ind, kom der et spøgelse
og en trold,som
snakkede sammen om de
mennesker de
havde slået
ihjel. Da hun
hørte dette ville
hun ud, men det
kunne hun ikke.
Hun begyndte, at tude så højt, at alle
spøgelserne kunne høre hende og de
fløj hen til hende, for de ville dræbe
hende, men det ville den lille søde pony
ikke have, så den løb hen til den to meter høje mur og sprang over den og landede perfekt på den anden side. Alle

spøgelserne fløj efter den lille søde
prinsesse og den lille søde pony, men
den lille søde pony var hurtig og løb fra
dem alle undtagen et, det var nemlig
lige så hurtigt som den lille søde pony.
Da den lille søde pony fandt ud af, at
den ikke kunne løbe fra spøgelset besluttede den lille søde pony, at flyve så
den bredte sine vinger ud og fløj højt
over skyerne så spøgelset ikke kunne se
dem mere. Da de fløj kunne den lille
søde prinsesse se slottet og så sagde
hun til den lille søde pony, at den skulle
lande og det gjorde den. Den landede
lige midt i stuen, hvor den lille søde
prinsesses mor sad og hun blev glad da
hun så dem. Den lille søde prinsesse
fortalte alt hvad de havde oplevet og
hun sagde også, at den lille søde pony
ikke var så lille og så sød, fordi den
havde slået en ihjel. Comtesse og prinsessen levede lykkeligt til deres dages
ende. SLUT
Skrevet af Tina Kjærsgaard Blå klasse
Strellev Friskole.

INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP
Lørdag den 11. november 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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RENOVERING
Renoveringen af den store sal i Strellev Forsamlingshus er nu overstået. Der er
blevet malet og ordnet gulv, så det hele stråler flot og fint.
Vi fik 50.000,- kr. i gave til renoveringen af en anonym giver, hvilket gjorde, at
vi kunne få så meget gjort på èn gang – og endda af professionelle håndværkere.

Julemarked i Strellev Forsamlingshus
Søndag den 26. november 2006 kl. 12.00 - 16.00
er der julemarked i forsamlingshuset.
Du kan købe nye nisser til samlingen eller andre spændende
juleting og flotte gevinster kan vindes i tombolaen.
Du kan også nyde underholdning af de 3 – 10 årige børn fra Kastanjehuset.
Foredrags- og Sogneforeningen sælger æbleskiver, glögg og sodavand.
For bestilling af bordplads
Ring til Niels Aksel, tlf. 75 25 09 06

OBS!
Sæt kryds i kalenderen ved den 23/2-2007,
for da er der VINTERFEST i Strellev Forsamlingshus.
Se program i næste nr. af Sognebladet.
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Mindeord om Frede Øllgaard

Den 5. Oktober mistede vi Frede Øllgaard.
Frede var i mange år én af de drivende kræfter i Strellev. Frede var i foredragsforeningen og i Sogneforeningen foreningernes højre hånd med talrige store og
små gøremål. Frede har sammen med Gerda passet og plejet Brinkerne med
græsklipning og vedligehold, så det altid er et skønt sted at komme.
I Foredragsforeningen stod Frede bl.a. for ”Lopperne”. Ved forsamlingshuset
blev mange små og store, for os andre usynlige opgaver, bare udført.
De mange gøremål Frede varetog blev altid udført i en varm og positiv ånd
med et lunt glimt i øjet.
Med mange kærlige tanker mindes vi Frede Øllgaard.
Strellev Foredragsforening og Strellev Sogneforening.
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TILBUDSVARER
November

I uge 46 overgår vi til Dagli’ Brugsen.
Det fulde varesortiment forventes
først efter nytår, når ombygningen
bliver færdig.
Tilbudsvarer weekenden 25/11 - 26/11
Coop rundstykker eller flutes
Coop pålæg, flere varianter
Stryhns grovhakket
leverpostej (500 g)
Coop cornflakes, 500 g
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pr. pose
pr. pakke

Kr. 10,00
Kr. 12,50

pr. bakke
2 pakker

Kr. 17,95
Kr. 7,95

Tilbudsvarer weekenden 30/12 - 31/12
Gråsten remoulade ell. Ketchup
Coop okse- ell. hønsekødsuppe
Coop Blå cirkel kaffe
Coop hvedemel

900 gr.
pr. pakke
500 g
2 kg

Kr. 16,95
Kr. 12,50
Kr. 24,95
Kr. 8,95

Tilbudsvarer weekenden 27/1 - 28/1
X-tra juice
3 x 1 ½ liter
X-tra køkkenrulle ell. toiletpapir pr. pakke
Coop cola
3 x 1 ½ liter
Vildfuglefrø
5 kg

Kr. 20,00
Kr. 12,50
Kr. 20,00
Kr. 24,95

HUSK

Kr. 2,50

Farvekopier

pr. stk.

Lokal Brugsen Lyne
kører varetur
 75 25 00 08
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Strellev Sogneforening

Generalforsamling
Strellev Sogneforening afholder ordinær generalforsamling
Torsdag den 16. november 2006 kl. 19.30
i Strellev forsamlingshus.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde senest mandag den 13.11. 2006.
Venlig hilsen Bestyrelsen

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
Gerda Øllgaard 75 25 02 78
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Friskolen

Onsdag den 13. december ( LUCIADAG ) kl. 16.30
Er der julehygge på Strellev Friskole.
Der vil, traditionen tro, være basar med flotte gevinster.
Legerum for børn med fiskedam og keglebane.
Fra klokken 18.00 serveres der ribbenssteg med kartofler, sovs og rødkål.
Herefter en kop kaffe.
Udtrækning af gevinster sker ca. kl. 19.30, hvorefter vi slutter af med et par julesange.

Alle er velkomne
D. Lundgaard

Nyt fra Kastanjehuset
Fra august 2006 er jeg, Christina Storm, ansat i “Kastanjehuset“. Jeg har netop
afsluttet min studentereksamen, og eftersom jeg ønsker at læse videre til psykolog, har jeg søgt jobbet i børnehaven for at få chancen for at få mere erfaring
med børn. Jeg vil gerne sige tak til børn, forældre og personale tilknyttet
“Kastanjehuset” for en dejlig velkomst, og samtidig benytte lejligheden til at fortælle at jeg nyder at arbejde med børnene og glæder mig til at se hvad året byder.
Hilsen Christina Storm
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Strellev Jagtforening
Fællesjagt:
Lørdag den 9. december 2006 kl. 10.00
Mødested: Jens Møller Madsen
Kærgårdvej 15, Strellev.
Rævejagter:
Lørdag den 20. januar 2007 kl. 10.00
Mødested: Kristian Jensen
Lynevej 49, Strellev
Madpakke medbringes
Lørdag den 27. januar 2007
Morgenkaffe kl. 9.00 i Forsamlingshuset
Rævejagt kl. 9.30
Frokost i Forsamlingshuset

Alle med gyldigt jagttegn er velkomne på rævejagterne.
Generalforsamling:
Lørdag den 27. januar 2007
kl. 19.00 i Forsamlingshuset
Tilmelding til Ernst Øllgaard

Medbring trofæer fra det forgangne år.
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Kirkenyt
GUDSTJENESTER 2006
STRELLEV KIRKE
NOVEMBER:
5. Alle Helgensdag 19.30 Vestager
12. 22. s. e. trin.
9.00 Vestager
19. 23. s. e. trin.
10.30 Buelund
26. Sidste s. i kirkeåret 10.30 Buelund
DECEMBER:
3. 1. s. i advent
10. 2. s. i advent
17. 3. s. i advent
24. 4. s. i advent
Juleaften
25. Juledag
26. 2. Juledag
31. Julesøndag
Nytårsaften

14.00 Buelund
Adventskoncert
10.30 Vestager
10.30 Buelund
15.00 Buelund
11.00 Buelund
10.00 Vestager

JANUAR 2007:
1. Nytårsdag
14.00 Buelund
7. 1. s. e. H. 3 k 9.00 Vestager
14. 2. s. e. H. 3 k. 10.30 Vestager
21. 3. s. e. H. 3 k. 10.30 Buelund
28. Sidste s. e. H. 3 k 10.30 Buelund
FEBRUAR:
4. Septuagesima 10.30 Vestager
11. Seksagesima 19.30 Vestager
18. Fastelavn
9.00 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.

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
Godt i vente
Mennesker tæt på os har i større og
mindre omfang været noget betydningsfuldt for os. Med kristelig sprogbrug kan vi sige, at de har været Guds
salt eller lys for os. De har givet os
kraft at leve på som saltet eller været et
skinnende, reflekterende lys for os.
Her til Alle Helgen mindes vi dem,
som vi har mistet – i kirken særligt
dem, som vi har mistet inden for det
sidste år. Et savn eller en sorg er stadigt
friskt.
Men vi erindrer vore kære afdøde; så
helt miste dem gør vi ikke i erindringen af dem. Salt til livet har de været,
som stadig kan sætte sig spor hos os.
De har givet vort liv smag til at leve det
med et fornyet mod.
Eller vi har været salt af håb for dem –
særligt i deres sidste tid, som måske
ikke har været let.
Netop når vi står over for døden, får vi
vished om, hvor afgørende det er, at vi
trækker på hinanden. Og gerne dertil
kan fornemme, at der er én uden for os,
der lyser på os med sin velsignende
fred. En fred både til den døende og til
os, som gerne skulle få lyst til at kæmpe videre med livet.
Nu har vi livets stafet i hånden. Afdøde har villet give deres salt- og lysstafet
videre til os. Samtidig lever de videre
gennem os. Og vi må tro, at vore afdøde nærmeste også lever videre uden for
os: At de er ”budbringere om Gud, også i døden” (Karin Friis Plum). At de
14

som Guds engle siger til os: ”Husk nu
dernede på jorden at blive ved med at
lade jer bruge som lys og salt omkring
jer; for ellers bliver livet nytteløst og
kan ikke andet end smides bort og
trampes ned.
Så bliv ved med at lade Gud se jer
kærligt helligt an; da har han tillid til,
at I vil lyse og salte med jer selv saligt
omkring jer – turde være til hjælp og
turde lade jer hjælpe!”
Følgende fortælles om en dame, som
planlagde sin begravelse:
”Da lægerne havde givet hende beskeden om, at hun kun havde tre måneder
tilbage at leve i, bestemte hun sig for
straks at ordne alle detaljerne omkring
sin begravelse. Hun gennemgik salmer,
tekstlæsninger og påklædning med
præsten i den lokale kirke.
”Og så er der en meget vigtig ting! Jeg
vil begraves med en gaffel i hånden!”,
sagde hun til sidst.
Præsten kunne ikke skjule sin overraskelse.
”Må jeg spørge hvorfor?”, sagde han
forsigtigt.
”Det kan jeg godt forklare”, svarede
kvinden med et smil. ”Jeg har været til
mange forskellige slags middage i mit
liv, og jeg har altid holdt mest af de
gange, hvor tjeneren har sagt: ”Du må
beholde gaflen.” Så vidste jeg, at der
var noget endnu bedre på vej. Ikke bare
is eller budding; men noget ordentligt –
kage eller lignende.” Hun fortsatte:
”Jeg vil gerne have, at folk skal se mig

Kirkenyt
ligge i kisten med en gaffel i hånden.
Så vil de spørge sig selv: ”Hvad er pointen med gaflen?” Du må så fortælle
dem, hvad jeg har sagt, og sige til dem,
at de også skal beholde deres gafler.
Noget bedre er på vej” (Behold gaflen).
Vi véd meget lidt om, hvad der venter
os efter døden; men Bibelen har et håbefuld budskab – døden er ikke afslutningen. Der er én, som venter på os
med åbne arme – én, som kender os, og
som ønsker os velkommen” hos sig
(Con Dios).
Men Gud venter os også med bedre
overraskelser her i vort jordeliv. At være salt og lys for andre er man ikke
mindst, når man selv kan overraskes
eller forundres – forundres med spænding på, hvad der er af godt eller bedre,
som kan være på vej til én.
Kvinden ville give sin stafet til gaffel
videre til præsten og de efterladte:
”Fornem, at I har en gaffel i hånden –
at der er noget bedre på vej til jer fra
Gud.” En fornemmelse af et velsignende genskær fra ham, der bevirker, at
man selv ikke kan lade være med at
være et lysende genskær for andre – og
lade andres genskær virke ind på én
selv.
Må Gud Helligånd give os at leve vor
hellighed ud – en hellighed, som kommer fra os ganske almindelige mennesker. En Gudbilledlig hellighed, som –
om ikke andet – i det små med vort liv
viser, at Gud her og nu er til. Ja, en hellighed, som Gud tilsagde os i vor dåb

som Guds børn.
Må vi leve denne hellighed saligt ud
som lysende reflekser og saltende rensere, som kan få den værste is af bitterhed, opgivenhed og ærekærhed tøet op
og bort hos os. Dertil må vi støtte hinanden og give Gud æren og takken som
den, der forløser kræfter til hjælp og
kræfter til at kunne bede om hjælp hos
hver og én af os. Da kan vi dårligt undgå at efterlade ”en kølvandsstribe af
velsignelse” med vore og vore næstes
liv (Kai Jensen).
Og lad os tage dette billede med os,
som vi mindes vore kære afdøde: ”En
lampe kan lyse, uden at vi ser selve
lampen. Sådan er det med de mennesker, der er stedt til hvile: Vi kan ikke
se dem, men vi må hjælpe hinanden
med at tro på, at de stadig lyser for
os” (jf. Eberhard Harbsmeier).
Ja, vi må støtte hverandre i, at vore afdøde kære har en synlig eller usynlig
gaffel med sig til det hinsides – en gaffel til ikke blot at mætte dem selv med:
At godt i vente har nået sin vejs mål i
Guds omfavnende nærhed for dem.
Men gaflen er også til for os her til at
gøre os sultne på forventning – sultne
på en tilbagevendende forventning om,
at endnu bedre – eller endnu en gang
godt – også til enhver tid er på vej til os
– de levende her. Amen.
Jens Thue Buelund
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Julehygge og Luciadag
på Friskolen *
Præmiewhist

Januar:
8.
Præmiewhist
22.
Rævejagt *
27.
Rævejagt og generalfors. *
Februar:
23.
Vinterfest

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.

