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Fra landmandssøn til………
Af Erling Simmelsgaard
Hvad var det
dog der skete” – ”den
første dag i
marts”. Sådan skrev
Kaj Munk
mange år før
jeg blev
født. Han
kunne jo
ikke vide, at
jeg blev født
den første
Erling som barn (4 - 5 år) dag i marts
1965 – men
det var vist også ”Den blå anemone”,
han tænkte på.
De første otte år af mit liv voksede jeg
op på en mindre gård i Overby, nord
for Sdr. Felding.
Min far var, på det tidspunkt landmand
og min mor hjalp i starten til, både ude
og inde. Senere havde hun småjobs,
bl.a. som juleassistance i den lokale
isenkram- og cykelforretning.
I 1968 blev jeg storebror. Ikke kun til
én, men både en lillesøster og en lillebror. Da jeg så dem første gang, skulle
jeg have sagt: ”Dem lijer a´ æt´” – det
ændrede sig dog hurtigt til det modsatte. Jeg var ikke ret gammel før jeg pas-

sede dem, når mor og far skulle i byen.
På det tidspunkt var man, ikke så sjældent endda, på nabobesøg. Det er jo
ikke et fænomen vi kender meget til i
dag – en skam, synes jeg, men vi har jo
så travlt hver især.
I 1973 solgte mine forældre gården og
vi flyttede ind til Sdr. Felding, hvor
endnu en lillebror så dagens lys i 1983
Min skolegang startede på ”Den lille
skole”, som senere blev til Sdr. Felding
Højskole og nu Sdr. Felding Efterskole.
Der gik jeg de 3 første år, med Fru
Skovbølling som klasselærer og Frk.
Vestergård havde vi til regning. Dengang synes jeg, at de begge to var et
par halvgamle tøser, men den opfattelse ændrer sig jo som bekendt med alderen. Det er ikke så mange år siden Fru
Skovbølling gik på pension og jeg møder hende da også engang imellem når
jeg er i Sdr. Felding. Utroligt så god en
hukommelse hun har.
Da jeg så skulle i 4. klasse, skulle vi
ind på Centralskolen. En ret stor omvæltning, syntes jeg. Der var 4-5 gange
så mange elever, som på den lille skole.
Vi fandt os dog hurtigt til rette i de nye
lokaliteter og jeg fortsatte til og med
10. klasse. ”Hvad skal du være når du
bliver stor” ? Det spørgsmål er vel naturligt, at blive stillet efter man er ble3

vet konfirmeret. Egentlig kunne jeg
meget godt li´ at gå i haven. At så frø
om foråret, se det spire og vokse og gå
og passe og pleje det. Jeg var helt sikker på, at jeg skulle være gartner.
I 9. klasse var jeg en uge i erhvervspraktik som kok på Hotel Eyde i Herning. Faget fangede hurtigt min interesse og sidst på ugen blev jeg tilbudt læreplads. Jeg kunne starte når jeg var
færdig med 10. klasse. Året efter skulle
vi igen i praktik, og denne gang valgte
jeg slagterfaget. Jeg huserede en uge
hos Kibæk Slagterforretning, senere
Kibæk Slagter- og Partyservice. Det var
nu mindst lige så spændende som kokkefaget, så da jeg også her blev tilbudt
læreplads, sagde jeg ja tak. Jeg startede
14 dage efter jeg var gået ud af 10.
klasse. Uddannelsen tog godt 3 år. Da
stedet var, og stadig er, meget kendt for
sin ”mad-ud-af-huset”, fik jeg selvfølgelig også stor indsigt i madlavningskunsten, og det fik jeg meget gavn af
nogle år senere. 1½ år efter jeg var færdiguddannet, skulle der ske noget nyt.
Jeg havde i mellemtiden fundet en kæreste og vi havde købt et mindre rækkehus i Fjelstervang. En genbo, som var
bagersvend i Skolegades Bageri i Herning, fortalte, at de manglede en chauffør, som efter vareturene også skulle
deltage i arbejdet i bageriet. Jeg fik jobbet, men det varede kun knapt et år.
Grundet økonomiske omlægninger havde man ikke råd til en chauffør. Fra
arbejdsformidlingen blev jeg tilbudt job
på Trulette i Kibæk – en lønsystue som
dengang producerede en del fritidstøj.
Jeg skulle passe maskinen som broderede logoer på bl.a. t-shirts, sweatshirts
og shorts. Ikke videre interessant, så
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nogle måneder senere fik jeg job hos
Skov Kontorsystemer i Tjørring. Her
stod jeg for udbringning af kontorartikler og opstilling af kontormøbler i den
vestlige del af Jylland. Et ret alsidigt
job, med kontakt til mange forskellige
mennesker.
I 1988 giftede jeg mig med min kæreste.
Vi var begyndt at servere, både i
Fjelstervang og Sdr. Felding Forsamlingshus. Et fritidsjob som vi rigtig
godt kunne lide. Det endte da også
med, at jeg overtog forpagtningen af
Sdr. Felding Forsamlingshus fra 1992
til 1997. De fem år er nogle af de bedste i mit liv. Jeg syntes jeg var lidt
privilegeret – at gøre sin hobby til sit
levebrød. Der var godt 200 udlejninger
om året, så der var nok at se til. Indkøb,
planlægning, samtaler med kunder, rengøring, sørge for personale og så selvfølgelig afholdelse af de mange fester,
møder og andre arrangementer. Samtidig havde jeg et deltidsjob som pædagogmedhjælper i Troldefritten i Troldhede. Jo, det var en rigtig god tid, som
jeg, med stor glæde, ser tilbage på.
Nu var det jo ikke arbejde det hele. Siden min konfirmation har jeg været
ivrig folkedanser og har været instruktør fra jeg var 17 år. Jeg har ledet forskellige voksenhold her i landsdelen,
selv danset i et par foreninger og danset
på opvisningshold i Ringkøbing. Jeg
har dog lagt det lidt på hylden, men
tager stadig ud som instruktør til enkelte arrangementer. For mig er dans og
musik en vigtig ting i livet. Man bliver
glad af at danse og glemmer sorger og
bekymringer – det vil andre danseglade
helt sikkert give mig ret i.

I 1994 blev jeg skilt fra min kone. Vi
havde i 1991 adopteret en lille pige fra
Indien. Hun blev, efter skilsmissen,
boende sammen med sin mor. Senere er
hun flyttet sammen med mig. Hun er nu
17 år og har for tiden job i SuperBrugsen i Skjern. Hun drømmer om, at blive
veterinærsygeplejerske, men skal være
lidt ældre for at starte.
I 1994 mødte jeg også Klaus som jeg
flyttede sammen med 2½ år senere. Vi
boede i hans rækkehus i Rækker Mølle
i 4-5 måneder, inden vi købte en nedlagt landejendom på Roderdal, nord for
Borris. Her brugte vi vores fritid på at
sætte ejendommen i stand og samtidig
tog vi ud og lavede mad til familiefester og lignende. Vi kedede os ikke,
skal jeg hilse og sige.
Tilbage til arbejdet. Efter jeg selv valgte at stoppe i forsamlingshuset, var jeg
en kort periode på Arla i Nr. Vium og
senere Danish Crown i Herning. Herefter fik jeg en stilling på Gåsdal Bygningsindustri i Borris, en virksomhed
under Velux-koncernen, som producerer solafskærmning. Jeg arbejdede i
afdelingen for plisségardiner. Kort tid
efter blev jeg kantinemedhjælper samme sted. Jeg syntes jo jeg havde en del
erfaring med faget og den gjorde jeg da
også god brug af. Ikke to dage var ens.
Jeg blev valgt ind i samarbejdsudvalget
for afdelingen og senere festudvalget.
Tjansen i festudvalget var en stor udfordring. Vi var 12 medarbejdere som
skulle arrangere den årlige medarbejderfest i Skjern-Hallen. Et arrangement
for godt 800 gæster. Det var utrolig
spændende, for klappede alt nu, som
det skulle. Det gjorde det som regel og
var der en lille svipser, så var der ingen

der opdagede den.
Da jeg havde været der i 5 år, erfarede
jeg, at der blev mindst én stilling ledig
på Strellev Friskole.
Jeg havde de seneste år gået og puslet
med tanken om, at prøve at undervise
på en skole. Klaus og jeg havde, året
forinden, købt hus i Lyne. Jeg kontaktede skolen, som jeg allerede kendte en
del til, da Klaus havde været ansat der
som lærer i en årrække. Jeg fik den ene
stilling, fortrinsvis som støttelærer. Og
hold da op – det skulle jeg jo have startet på for mange år siden. Jeg har sat
stor pris på de andre jobs jeg har haft,
men det her er noget helt specielt. At
være omgivet af så mange livsglade,
rare, spontane og til tider vittige børn,
det er lige mig. Når man så samtidig
har, tror jeg, verdens bedste, mest sjove
og mest af alt, hjælpsomme kollegaer,
så kan man vel ikke forlange det bedre.
Jo, kan jeg selv bestemme, så bliver jeg
pensioneret fra Strellev Friskole.
Ja, jeg har haft mange forskellige jobs,
men jeg synes det har givet mig en
masse erfaring, på mange forskellige
områder. Erfaring som jeg gør stor brug
af i det daglige. Min fritid går med hus
og have, små istandsættelser, foreningsarbejde ved Lyne Forsamlingshus, underviser mænd i madlavning og så spiller jeg lidt klaver på hobbyplan.
Erling Simmelsgaard
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Strellev Sogneforening
Referat fra generalforsamlingen i Sogneforeningen den 16/11/06.
Der var mødt 10 personer op til generalforsamlingen ud over bestyrelsen.
Formanden bød velkommen og indstillede Anders Jensen som dirigent. Han blev
valgt.
Anders kunne konstatere, at der var indkaldt til mødet efter vedtægterne.
Formanden aflagde beretning om det, der var sket i løbet af året.
Kassereren aflagde årsberetning om det økonomiske i foreningen. Det blev godkendt.
Derefter var der en livlig debat om fremtiden i Strellev og om, hvordan vi gør det
bedst for os selv.
Skal vi lægge foredragsforeningen og sogneforeningen sammen, eller skal vi
fortsætte som hidtil.
Det gik der meget tid med at snakke om, og det var en god og saglig debat.
Til sidst var der kaffe og kage.
Sogneforeningen har afholdt generalforsamling og ved det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Berit Brødsgaard, kasserer Bente Christensen, næstformand og IT ansvarlig Dennis Pedersen, sekretær Kim Thygesen og bladudvalgsmedlem Kaja
Johannessen.
Hilsen Sogneforeningen.

FUSION ?
På Sogneforeningens generalforsamling var der stillet forslag om, at der arbejdes
med tankerne om en sammenslutning af sogneforeningen og foredragsforeningen
(herunder forsamlingshuset).
På generalforsamlingen blev det så besluttet, at Sogneforeningen skulle sørge
for, at der bliver etableret en tænketank, som kan sørge for ideer og forslag, evt.
finde ud af, hvad man har gjort andre steder.
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GIV DIN MENING TIL KENDE !
Sogneforeningen vil hermed gerne lægge denne spændende opgave ud til alle
interesserede borgere fra Strellev.
Har dette din interesse, er du velkommen til at kontakte
Niels Aksel fra Foredragsforeningen, tlf. 75 25 06 09 eller
Berit fra Sogneforeningen, tlf. 75 25 07 70.
Såfremt du gerne vil være med, vil vi gerne høre fra dig hurtigst muligt.

Sogneforeningen arrangerer
BOWLINGAFTEN I TARM BOWLINGCENTER
Fredag den 30. marts 2007 kl. 19.00 - 20.00
Pris 145,- kr. pr. person, inkl. Spareribs bagefter.
Interesserede kan tilmelde sig hos:
Kaja, tlf. 75 25 01 18 eller Bente, tlf. 75 25 03 78
Senest den 10.3

Vil du gerne hurtigt have high speed internet, bredbåndstelefoni og TV, med 10/10
megabit forbindelse, så kik lige ind på
WWW: sydenergi.dk.
Der kan du udfylde et interessekort, og jo
flere fra Strellev der er interesserede – jo
før får vi det til området.. …

På grund af sikkerhedskrav og et forsikringsspørgsmål pilles gyngerne i brinkerne
ned. Sogneforeningen har ansvar for legepladsen, og der stilles i dag enormt store
krav til sikkerhed på legepladser. …
beklager …..
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GYMNASTIKOPVISNING
Efter endnu en god sæson med aktive og sjove timer,
er vi nu ved at nærme os afslutningen.
Det vil naturligvis ske ved SLGU`s årlige gymnastikopvisning

FREDAG DEN 9. MARTS 2007
KL. 19.00 I LYNE HALLEN
Det bliver en sjov, hyggelig og inspirerende aften i selskab med
MOR-FAR-BARN * BØRNEIDRÆT
MIX 1 * MIX 2
I år igen vil vi få besøg af et gæstehold, som er
RINGKØBING - SKJERN EGNENS REPRÆSENTATIONSHOLD
Vi glæder os til en sjov, flot og fantastisk opvisning i Lyne Hallen
Fredag den 9. Marts
Mange hilsner fra gymnastikudvalget
LENE HEISELBERG – KAMILLA BÆK – MARIANNE VESTERGAARD
HUSK – HUSK
Skjernegnens Hovedkreds afholder gymnastikopvisning i
Skjern hallen
Lørdag d. 10 marts og Søndag d. 11 marts.

Strellev-Lyne Støtteforening:
Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30 i Lyne Hallen.

Strellev Vandværk holder onsdag den 28. marts 2007 kl. 19.30
generalforsamling i Strellev Forsamlingshus
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ÅBEN HVER DAG KL. 8.00 - 18.00

Dagli’ Brugsen Lyne
kører varetur
 75 25 00 08

Generalforsamling i Strellev-Lyne G.U.
Onsdag den 7. marts 2007 kl. 19.30 i Lyne Hallen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Valg af dirigent
Beretning ved formanden
Regnskab
Indkomne forslag
Valg af forretningsudvalg
a. valg af formand
b. valg af suppleant
Orientering om aktivitetsudvalgenes
sammensætning
Valg af revisor og revisor suppleant
Evt.

Indkommende forslag skal være formanden i hænde
senest den 3. marts
Vel mødt
Strellev-Lyne G.U.
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Vinterfest i Strellev Forsamlingshus
fredag den 23. februar 2007
klokken 19.00
Menu:

Kyllingefilet på rucolabund/ mangodressing og flutes.
Vildtmarineret nakkesteg med gemyse.
Hindbærrand m/ makronguf
Kaffe

Musik:

Jens Frøsig m.m.

Revy:

Opføres af lokale talenter

Pris:

Pr. kuvert kr. 175,00

Tilmelding senest 19.2. til
Berit 75 25 07 70 eller Lis 75 24 51 36 efter kl. 18.00

Strellev Foredragsforening afholder generalforsamling
den 28. februar 2007 kl. 19.30
i Strellev Forsamlingshus
Alle er velkomne – og der er kaffe
Vel Mødt

Strellev Heste- & Kræmmermarked
Bestilling af stadeplads ved Kristian Haahr, tlf. 75 25 00 17
Har man gode ideer eller forslag
- så ring.
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Har vi både Foredrags– og Sogneforening i fremtiden ?
Der er taget hul på debatten om, hvor vidt der i Strellev er brug for både Sogneforeningen og Foredragsforeningen. Det er lidt på skift de samme mennesker der
sidder i bestyrelserne og foreningerne er sammen om de fleste af de aktiviteter,
der foregår.
I vedtægterne for Strellev Foredragsforening står der: ”Foreningens formål er
at højne, oplyse og fornøje gennem folkelig, kristelig og anden god tale, samt
gennem sang, oplæsning og pæn dans” Jeg tror ikke, der er ændret på formålsparagraffen siden foreningen blev stiftet i 1889 og formålet er der bestemt heller
ikke noget i vejen med ( bortset fra, at der mangler en definition på, hvad pæn
dans er !) Vel fornøjer vi os ved præmiewhist, vinterfest og fællesspisninger/
foredrag. Men skal vi være ærlige, er det vi beskæftiger os med på bestyrelsesmøderne drift og vedligehold af Forsamlingshuset. Derfor mener jeg, at Strellev
Foredragsforening skal nedlægges.! Man skal ikke begræde, at noget der har eksisteret i 117 år ikke skal leve videre, men erkende at tiden er en anden og dermed også metoderne til at opnå højnelse, oplysning og fornøjelser. (Den samme
diskussion kan så bagefter tages om kirken i Strellev og gudstjenesteformen,
hvor vi også prøver at holde liv i en metode til forkyndelse, der ikke er målrettet
folks behov.)
I foredragsforeningens vedtægter står der at: ”Ved en opløsning af foreningen
skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål i Strellev Sogn”.
Og vi har et Forsamlingshus. Det kunne privatiseres eller gives væk til en af de
andre foreninger i Strellev, til Kirken/menigheden eller Skolen eller den kunne
køre videre som ”en selvejende institution”. Der er mange muligheder. Eller er
der ? Er der nogen, der vil ha` den? Er der nogen, der gider bruge en masse tid
og energi på, at folk udefra kan holde fester i Strellev, og vi selv kan ha` et samlingssted ?
Agnethe L. Jensen

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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Strellev Heste- & Kræmmermarked
Referat fra generalforsamling d. 20/10 2006
Ud over bestyrelsen var 16 mødt til generalforsamlingen.
Inger bød velkommen og foreslog Hans Raunkjær som ordstyrer.
Han blev enstemmigt valgt.
Hans Raunkjær gav ordet til formanden.
Inger måtte meddele at pga. mangelfuld regnskab kunne revisorerne ikke revidere det. Det blev derfor besluttet ikke at følge den fortrykte dagsorden med beretninger og valg, men i stedet indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden
for 7 dage med afholdelse om 3-4 uger.
(På nuværende tidspunkt er det bestemt at den ekstraordinære generalforsamling
afholdes d. 15/11-06 kl. 19.30 i Strellev Forsamlingshus).
Det var dog et ønske fra flere fremmødte at høre lidt om hvordan det var gået
med markedet og Inger aflagde beretning som følger:Bestyrelsen havde fra start
flere forslag til nye tiltag. Det var bl.a. banko med Banko Karl fredag aften eller
mande- og damestrip med teltet opdelt i 2 afdelinger. Bestyrelsen var dog ikke
sikker på at disse arrangementer kunne give overskud og pga. sidste års resultat
blev det besluttet at holde Strellev Marked på hel traditionel vis.
Der var god tilmelding til traktor- og havetraktortræk. Dog ikke så mange parkeringer og kræmmere som man kunne ønske. Regnvejret kan nok have en del af
skylden derfor.
Lørdag var der 190 spisende gæster. Amerikansk lotteri blev forsøgt for 1. gang
og dette gav et overskud på ca. kr. 3100,Bestyrelsen forsøgte at få kræmmere fra Polen herop, da de sælger helt andre
varer end man ellers ser. Der kom desværre ikke så mange, men med lidt andre
betingelser for disse kræmmere var det måske et forsøg værd igen.
Der afgår 3 fra bestyrelsen, som har siddet hhv. 2, 4 og 6 år. Tonny Tang afgår
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uden for tur.
Han begrundede dette med, at han ikke har haft og ikke får tiden til at tage sig af
de opgaver, der er forbundet med at sidde i bestyrelsen.
Af værktøjer til den nye bestyrelse blev bla. nævnt:
Forsøg på at få flere kræmmere ved at tilbyde gratis stadepladser eller omdeling
af programmet på andre markeder.
Forsøg på at skaffe et tivoli igen.
Man kunne forsøge sig med undergrupper til bestyrelsen, som kunne varetage
nogle af de mange opgaver, som bestyrelsen i dag sidder alene med.
Inger sluttede af med et håb om mange fremmødte til den ekstraordinære generalforsamling.
Referat fra ekstraordinær generalforsamling 15/11 2006
14 + bestyrelsen var mødt.
Forslag til ordstyrer var Hans Raunkjær, som blev valgt.
Lilly Jepsen og Kaja Johannessen blev valgt til stemmetællere.
Formandsberetning:
Bestyrelsen havde overvejet at forsøge noget nyt i teltet fredag aften, bl.a. bankospil og striptease show. Det blev fravalgt pga. sidste års underskud og markedet
blev afholdt på traditionel vis.
Der blev i år sponseret annonceudgifter for ca. 17.000,- hvilket må siges at være
et stort beløb.
På trods af regnvejret var der et pænt antal deltagere og tilskuere til traktortræk
og havetraktortræk var igen en succes med deltagerantal.
Antallet af kræmmere var ikke så stort, men det kan evt. forbedres med mere
annoncering. Der var 323 parkerende mod 460 sidste år. Ca. 190 var tilmeldt
spisning lørdag aften.
4 ud af 5 træder ud af bestyrelsen.
Aflæggelse af regnskab:
Kristian gennemgik tallene på det omdelte regnskab. Overskuddet blev på
7400,09, men restudgifter fra 2005 fik det samlede resultat ned på 1194,67,Der var ingen kommentarer til formandsberetningen og regnskabet blev godkendt.
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Der var ingen indkomne forslag.
Valg af bestyrelse:
4 skulle vælges tillige med 2 suppleanter.
Forslag: Herluf Poulsen, Ernst Øllgaard, Karen Marie Hansen, Peter Egon Jepsen, Jesper Larsen, Benny Andersen, John Sandholm, Bent Sørensen, Hans Larsen, Bjarne Lange, Jens M. Madsen, Vagn Schelde, Lilly Jepsen, Niels Borg,
Githa Hansen, Kristian Haahr, Tage Johannessen, Kaja Johannessen, Hans
Raunkjær og Kjeld Hansen.
Det blev oplyst at Jens M. Madsen og Ernst Øllgaard ikke ønskede valg. Desuden tilkendegav Hans Raunkjær, Hans Larsen, Niels Borg, Githa Hansen, Bent
Sørensen, Kaja Johannessen og Lilly Jepsen
det samme.
Valgt blev: Tage Johannessen, Kristian Haahr, Kjeld Hansen mens der var omvalg mellem Vagn Schelde, Bjarne Lange og Peter Egon Jepsen.
Valgt for 1 år blev Bjarne Lange.
1 suppleant blev Peter Egon Jepsen
2 suppleant blev Vagn Schelde.
Valg af revisorer: Hans Raunkjær og Tage Johannesen var begge på valg.
Tage Johannessen kunne ikke genvælges da han var indtrådt i bestyrelsen.
Forslag: Hans Raunkjær, Bente Schelde, Kristian Jensen og Githa Hansen.
Valgt blev Hans Raunkjær og Bente Schelde.

Under evt. var der ingen kommentarer.
Formanden takkede ordstyreren og ønskede den nye bestyrelse held og
lykke.

INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP
Lørdag den 11. 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
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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Vi har nu fået den nye bestyrelse konstitueret som nedenfor, og er dermed i fuld
gang med arbejdet til det kommende marked, som bliver den 11. og 12. august
2007.
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:

Tage Johannesen
Kristian Haahr
Svend Aage Chopart
Kjeld Bernstorff Hansen
Bjarne Lange

Vi håber på godt vejr, og måske kommer der nogle nye tiltag. Vi må se, der arbejdes på nogen.
Vi er mange nye i bestyrelsen, så det tager jo lidt tid at komme ind i sagerne. Vi
håber, at man vil bakke op omkring markedet. Mange frivillige hænder er nødvendige, for at det kan lykkes.
Der har været forlydender om, at vi ville lukke.
DET VIL VI IKKE, da markedet ikke endnu har givet underskud. Der er en pæn
kassebeholdning at arbejde med, og generalforsamlingen mente også, vi skulle
fortsætte.
Det er jo dejligt, når der sker noget i vores lille by engang imellem. Vi vil gøre et
forsøg på at få flere kræmmere til markedet denne sommer.
Og så synes jeg, der er stor grund til at sige den gamle bestyrelse TAK for et
stort stykke arbejde, som vi i den nye bestyrelse vil forsøge at føre videre under
sloganet ”FÆLLES HJÆLP – FÆLLES GLÆDE”.
Tage Johannessen.
Nyt fra Kastanjehuset
Efter en hyggelig men travl julemåned, med bedsteforældredage, juleklip,
julegaveværksted, ja masser af JUL har vi nu stille og roligt taget hul på
det nye år. Børnene er hurtigt faldet ind i den daglige rytme i Kastanjehuset. Vi får sved på panden i gymnastiksalen og puderummet, vi danser og laver cirkusnumre, vi tegner, maler, klipper, klistrer,
synger, laver perler og der bliver også tid til en god historie.
.Rigtig godt Nytår til jer alle ønsker børn og personale i Kastanjehuset.
På personalets vegne
Lene Hvergel.
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Kirkenyt
GUDSTJENESTER 2007
STRELLEV KIRKE
FEBRUAR:
4. Septuagesima 10.30 Vestager
11. Seksagesima 19.30 Vestager
18. Fastelavn
9.00 Buelund
25. 1. s. i fasten 19.30 Vestager
MARTS:
4. 2. s. i fasten
11. 3. s. i fasten
18. Midfaste
25. Mariæ Bebud.

10.30
9.00
19.30
10.30

Vestager
Vestager
Vestager
Vestager

APRIL:
1. Palmesøndag 10.30 Buelund
5. Skærtorsdag 10.30 Buelund
6. Langfredag
9.00 Vestager
8. Påskedag
9.00 Buelund
9. 2. Påskedag 10.30 Vestager

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

År 2006 i Strellev sogn og kirke
Antallet af fødte og døde henviser til
dem, der er registreret i sognet. Tallet i
() står for 2005.
Fødte: 2 (3)
Drenge: 1 (1)
Piger: 1 (2)
Døbte: 7 (6)
Konfirmerede: 4 (2)
Viede: 1 par (2)
Døde: 2 (5)

VEDR. PRÆSTERNES BESØG PÅ
SYGEHUSENE kan det oplyses, at de Begravede på Strellev kirkegård: 4 (4)
ikke længere har adgang til patientlisterne. Derfor er henvendelse nødvendig, når der ønskes besøg.

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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Konfirmation 2007, alle dage kl. 10.00
15. april Ølgod Kirke: Skolen ved Skoven
22. april Ølgod Kirke: Byskolen 7A
29. april Ølgod Kirke: Byskolen 7B
6. maj Bejsnap Kirke: Lindbjerg Skole
27. maj Strellev Kirke: Friskolen
Konfirmation 2008, alle dage kl. 10.00
30. marts Ølgod Kirke: Skolen ved Skoven
6. april Ølgod Kirke: Byskolen 7A
13. april Ølgod Kirke: Byskolen 7B
27. april Bejsnap Kirke: Lindbjerg Skole

Hvad er meningen?
Når det nu er blevet nærliggende at
fremhæve
denne biologiske mening,
For nogen tid siden var det sådan, at en
af deltagerne i konfirmandundervisnin- hænger det sammen med, at børnetallet
her i Vesteuropa ikke længere følger
gen, sådan lige ud kom til at sige, om
med, sådan at der er en nogenlunde
hvad der dog var meningen med det
hele. Når man nu taler om Gud og bib- ligelig fordeling af gamle og af unge.
Der bliver flere og flere gamle.
len og Jesus, så er det da nærliggende
at nævne for præsten, om hvad der dog
Som befolkninger bøjer vi os altså ikke
er meningen med livet.
Hertil var der ikke andet end hurtigt at længere for det biologiske krav, om at
sige, at en af meningerne er at vi skal sørge for at der er ligevægt i vore befolkninger. Der var engang – det er vel
føre slægten videre. Det kan man forsnart 100 år siden, hvor der var mange
stå, som 13-14 årig, at hvis der ikke
engang havde været nogen, der havde flere børn og unge end der var gamle.
født én, ja, så var det slet ikke muligt at
Efterhånden som man lærte at kontrolstille dette spørgsmål. Skal der altså
lere fødselstallet og efterhånden som
fortsat kunne stilles spørgsmål, så er
den første betingelse, at man forsøger velfærdssamfundet kom i gang, så blev
selv at være med til, når den tid er inde, der født færre og færre børn. Vi fik
da være med til at sætte børn i verden. samtidig mere og mere fritid. Derfor
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er det mere og mere nærliggende for
større og større befolkningsgrupper at
spørge, om hvad meningen da er, når
man nu selv er holdt op med at føde
børn.

Det er spørgsmålet!

Så vidt jeg kan se, så er der her i vores
sammenhæng intet svar på dette
spørgsmål.
Vi forsøger alle hver på vores måde
både at have et godt liv og så samtidig
at gøre et eller andet, som vi mener er
til gode for andre.
En sammenhængende opfattelse er der
ikke.
Derfor var det rigtigt af den 13-14
årige at udfordre præsten til, om jeg
havde et bud om meningen sådan i sin
helhed.
Så vidt jeg kan se, så er vi ikke kommet længere end, at lovprise arbejdet
og ansvaret.
Det er det som sker i salmen: ”Du gav
mig, o Herre, en lod af din jord, som
jeg nu min egen må kalde. Du gav mig
et dagværk og brød til mit bord”. Det
er nr. 728 i den nye salmebog og nr.
675 i den gamle.

Det var en almindelig juleaften. Alt
var som det plejede, men pludselig gik
der en mening op for mig, som jeg
aldrig havde sagt mig selv før.
Alle dem, der var kommet i kirke var
kommet med hver deres begrundelse.
Hverken de eller ej, havde tænkt, som
jeg kom til at tænke, at vi låner glæden
af hinanden – og at vi ikke skal betale
tilbage.
Det er dejligt at kunne låne – uden at
skulle betale tilbage. Når jeg så skal
konkludere for mig selv, så er det et
udtryk for Guds barmhjertighed.
Pludselig var der noget at sige tak for.
Ved at vi alle mødtes der i kirken, så
hjalp vi uden at vide det hinanden med
at komme igennem jul.
Nu omstunder kan det med julen være
så svært.
Der er børn, der i forvejen har alt, hvad
de kan ønske sig. Det er strengt ikke at
kunne give noget, som et barn bliver
glad for.
Der er voksne, som savner en eller

Her før jul var jeg blevet noget nedtrykt i anledningen af et dødsfald. Det
var ved at tage modet fra mig.
Så blev det juleaften. Jeg var til 2 gudsSkal man forsøge at komme til at arbej- tjenester. Kirken var fuldstændig fuld
de så længe som muligt?
begge gange.
Skal man bruge sin frie tid til at hjæl- Pludselig mens vi alle var samlede,
pe naboen med at ordne have?
kom den tanke til mig, at vi låner glæSkal man sørge for at få så mange op- den af hinanden – og at vi ikke skal
levelser som muligt?
betale tilbage.

Men hvad så, når arbejdet er slut?
Hvad skal man så have ansvar for?
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flere af dem, som de holdt jul sammen
med sidste år.
Det kan være svært sådan at hjælpe fra
oven af og ned efter. Det kan være
svært at skulle tage imod.
Det er derfor, det er godt at være sammen i hvert fald her ved juletid, hvor

følelserne kører rundt i os.
Det er nok det, der er meningen: At
fællesskabet er det mest nødvendige af
alt.
Hans Vestager.

De ti bud

Ansvar og Straf
”Du må ikke misbruge Herren din Guds navn”
Muslimer kan ikke overtræde det bud. Som kristen kan jeg og mange andre heller ikke. Lige meget hvem der har skrevet de ti bud, Gud eller filosoffer. Har de
indset, at der er noget, der skal overholdes, for at det skal gå os godt i livet. Det
gælder den dag i dag!
I siger vi har pressefrihed. Men med frihed følger ansvar. Det har Jyllands Posten
trådt grundigt under fod, og Fogh Rasmussen gav ikke en ordentlig irettesættelse.
Hvem blev straffet? Det gjorde landbrug og andre, der handler med muslimske
lande. Hvis landmænd og liberale erhverv laver en tanketorsk, så Gud nåde dem:
Pressen skal nok få det skreget ud.
Jeg kan ikke lide, at regeringen lader sig styre af Dansk Folkeparti med en krigsophidser som Pia Kjærsgaard.
Ikke at jeg kan lide den muslimske opfattelse af Gud, men det tilkommer ikke os
at dømme for sidespring. Den samaritanske kvinde fik jo tilgivelse af Kristus. Ja,
det er jo stor forskel fra at blive stenet.
Men jeg har den opfattelse, at mange herhjemme tror, at Gud og Kristus er uden
tænder, så vi kan opføre os, som vi lyster for hinanden. Men så er der manden
ved det store gæstebud, jo han blev sendt ud! Af den grund tænker jeg, er der
både Eden og Helvede.
Hvis der ikke er, er der kun tomhed, og præsternes prædiken er tom.
Laurids Gravesen, Tarpvej 7, Strellev.
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Morgenfriske 2. og 3. klasses elever, efter en
overnatning i høet hos fam. Hvergel
(Foto: Erling Simmelsgaard, 2006)
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Aktivitetskalender
Februar:
12.
Præmiewhist
23.
Vinterfest *
26.
Præmiewhist
28.
Foredragsforeningens generalforsamling *

Marts:
7.
Generalforsamling SLGU *
9.
Gymnastikopvisning SLGU *
12.
Præmiewhist

15.
26.
28.
30.

Strellev-Lyne Støtteforenings
generalforsamling *
Præmiewhist
Strellev Vandværks generalfors.*
Bowling *

April:
11.
Avisindsamling *
23.
Præmiewhist

* Se tidspunkter inde i bladet
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