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Strellev Sogneforening: 
Formand:Berit Brødsgaard  75 25 07 70 
Sognets hjemmeside:          www.strellev.dk               
Hjemmesideansvarlig:       Dennis Pedersen 
E-mail: strellev@tele2adsl.dk   75 25 09 59 
 
Strellev Menighedsråd: 
Formand: Birthe Jensen            75 25 00 26 
Kasserer: Anders Peter Breum 75 24 44 82 
Graver: Karen Løvstrup Jensen75 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 
Revy:               dsl322000@vip.cybercity.dk 
Strellev Forsamlingshus:        75 25 02 55 
 
Strellev Friskole:                     75 25 01 14 
Formand: Hans Vestager           75 24 40 65 
Leder: Dorte Lundgaard            75 25 03 53 
Strellev Svømmeklub: 
Kontaktperson: D. Lundgaard   75 25 03 53 
Strellev Puljepasningsordning: 
Formand: Jette Thygesen          75 25 04 34 
Strellev Børnehave &  
fritidsordning:                         75 25 07 30 
Formand: Marianne Schlüter    75 24 60 86 

 
 
 

Strellev Vandværk: 
Formand: Bent Gregersen         75 25 01 70 
 
Strellev Jagtforening:                      
Formand: Ernst Øllgaard          75 25 02 75 
                                   E-mail:  eol@mail.dk     
Kasserer: Knud Jensen             75 24 56 83 
Jagtforeningens hjemmeside:       
                        www.strellevjagtforening.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: Marianne Bargisen 75 24 66 48 

Billard: Anders Jensen       75 25 03 87 
Badminton: Vagn Andersen       75 25 03 17 
Volleyball: Kent H. Sørensen    75 25 03 64 
Sommermotion: Bente Schelde  75 25 02 31 
Ungd. klub: Marianne Nielsen  75 25 06 07 

Sportsuge: Kent H. Sørensen    75 25 03 64 
 
Strellev Heste- og Kræmmermarked: 
Formand: Tage Johannessen     75 25 01 18 
 
Bladudvalget:  
Kontaktperson: Inger Jensen     75 25 03 87
  

 

FORENINGSOVERSIGT: 

 
  Fra Bladudvalget! 
  Abonnenter, som med dette nr. modtager et indbetalingskort, og som fortsat    
ønsker at få bladet tilsendt, bedes betale 50 kr. inden den 20. april 2007. 
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Letland imod Danmark 
Af: Solvita Nielsen 

Da vi for lidt over et år siden sad i Let-
land og kiggede på kort over Danmark 
for at finde Strellev (vi kendte en fami-
lie her, der lånte os 2 værelser til at be-
gynde med), havde vi ikke regnet med, 
at vi ville blive her, eller at vi ville bli-
ve glade for denne lille, hyggelige by 
helt her ude hvor kragerne vender, og 
forår er ensbetydende med lugten af 
vitaminer... 
Mit navn er Solvita Nielsen, og jeg 
kommer fra Letland. Jeg er gift med 
Poul, og vi har sammen to børn, Ste-
phan og Mark. Vi flyttede til Danmark i 
Januar 2006 med 4 kufferter og to børn, 
der ikke kunne et ord dansk. Og nu bor 
vi i et dejligt hus, og vores børn kan nu 
snakke dansk, men desværre ikke huske 
meget af deres lettisk... � 
 
Danmark er virkelig et land med mange 
muligheder, og vi er i fuld gang med at 
udnytte dem. Poul har realiseret en 
gammel drøm om at starte sit eget ma-
lerfirma, og jeg er ved at tage merko-
nom uddannelse i ledelse. Jeg vil gerne 
have en uddannelse og få noget erfaring 
og så tage tilbage til Letland om et par 
år for at hjælpe med at bygge mit eget 
land op – der er meget stor forskel mel-
lem hvordan folk lever i Danmark og i 
Letland. 
I Letland er der begge ekstremer – der 

er folk, der er meget rige, og der er 
folk, der er meget fattige, men ikke så 
mange midt imellem. Specielt hårdt er 
det at være pensionist, da pensionen er 
meget lille og kommunerne har ikke så 
mange penge til rådighed til at hjælpe, 
selv om de ønskede det. Mindstelønnen 
er næsten 10 gange mindre end i Dan-
mark, mens mange ting koster det sam-
me som her. Men selv om der er mange 
ting, der kan blive bedre, så elsker jeg 
og savner mit land meget. Jeg savner 
mine venner og familie og den mere 
enkelt måde at leve på, som vi havde i 
Letland. 
Men der er også mange ting i Danmark, 
som jeg er glade for. Folk er for det 
meste glade og venlige, hjælpsomme, 
specielt når man skal have hjælpe fra 
det offentlige, måske med undtagelse af 
Udlændingestyrelsen... 
Det hårdeste jeg har været igennem her 
i Danmark, var den tid, hvor jeg vente-
de på min opholdstilladelse. Det var en 
lang og mørk tid, hvor jeg så gerne 
ville videre med mit liv og hjælpe med 
at få vores økonomi til at fungere ved at 
arbejde, men selvfølgelig måtte jeg det 
ikke, før jeg fik den. Det tog dem ”kun” 
7 måneder for at få kigget papirerne 
igennem, selv om det blev lovet, at det 
skulle de nok gøre hurtig, og at de ville 
gøre det i morgen eller i næste uge. I 7 
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måneder gik jeg hver dag ud til post-
kassen, bare for at blive skuffet... 
En af de ting der har hjulpet mig meget 
i den ikke helt så lyse tid, var venlige 
naboer her i Strellev. Det er noget helt 
nyt for mig, da jeg har levet det meste 
af mit liv i en storby, og der holder man 
sig meget for sig selv... 
Ok, tilbage til hvad der er dejlig i Dan-
mark. Jeg kan rigtig godt lide kvaliteten 
af de danske veje. Hjemme i Letland er 
det stadig et problem, for under kom-
munismen blev der ikke brugt meget 
energi på at holde vejene i en god 
stand, så nu er det mange millioner, der 
skal til for at rette op på det. 
Jeg nyder også at vågne op til, at solen 
står op over markerne og at se, hvordan 
køerne har deres morgen græs i disen 
(ikke fordi det sker så meget mere. Nu 
er det mere den trælse lyd af alarmen 

der siger, jeg skal på arbejde, der væk-
ker mig). 
 
Selv om Danmark er et dejlig sted, så 
føler jeg mig stadig lidt anderledes.... 
For eksempel så kan jeg godt lide re-
moulade på ost (jeg ved det godt, de 
fleste af jer vil sige aaaddd). 
En af de ting jeg tænker meget over er, 
hvordan man bedst kan integrere sig i 
et samfund uden at miste sin egen iden-
titet og nationalitet... Hvad er det lige 
der gør, at man enten er dansker eller 
letter? Hvis du har nogle ideer eller 
tanker om det, så kan vi jo altid tage en 
snak om det. 
 
Solvita Nielsen 
Tarpvej 8, Strellev 

 

”Hov, du tabte noget!” 
Så er det igen tid til, at rydde op i den danske natur. Vejdirektoratet anslår, at der 
årligt slynges 1500 ton affald ud af vinduet fra biler. Der er alt for meget affald i 
naturen, især dåser og plastflasker. De ligger dumpet langs alle veje og stier i 
naturen. Undersøgelser har vist, at der typisk ligger 25 dåser pr. 
km. vej i Danmark. Ja selv i Strellev holder denne undersøgelse 
desværre stik. 
 
Så kom op af stolene og giv en hånd med søndag den 15. april. 
Jeg har meldt mig som indsamler og får tilsendt sække og andet 
materiale, så har du/I lyst til, at hjælpe så sig endelig til. 
Lene Hvergel (75 25 01 30). 
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INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP 
Onsdag 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. 

Strellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev Sogneforening 

 

Fællesmøde for alle foreninger i Strellev afholdes  
torsdag den 12. april på Strellev Friskole. 
 
Det ville være godt at se én eller måske to bestyrelsesmedlemmer  
fra hver forening. 
Sogneforeningen er vært ved kaffen 

 

STIDAG           

 
Det er tid til forårsrengøring. Derfor indkalder  Sogneforeningen  

Lørdag den 21. april kl. 10.00 til stidag i brinkerne.  
Alle, store og små, kan være med.. 

 
Jo flere vi er, jo sjovere er det, så tag din nabo med  
— så kan der også blive en pause til øl og vand – 
Sogneforeningen er vært ved kaffe og rundstykker 

 
Vel Mødt. 

 

Sankt Hans aften  
fejres i Brinkerne lørdag den 23. juni. 
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NYT FRA FRISKOLEN 

UD AF HUSET-KURSUS FOR LÆRERNE 
Onsdag d. 14. marts overtog en flok forældre og bedsteforældre varetagelsen af 
undervisningen, da alle lærerne var sendt af sted på kursus. 
Det blev en succesfuld dag for børnene, hvor undervisningen var tilrettelagt på 
en lidt anden måde end den plejer.  

 
  GENERALFORSAMLING 
  Onsdag den 18.april er der generalforsamling på Friskolen kl. 20.00. 
 
 
  INDSKRIVNINGSFEST 
  Samme dag den 18. april kl. 16.30 er der indskrivningsfest for indskrevne  
  børn til skoleåret 2007/08. Der er kaffebord for forældrene og lidt godter  
  og en sodavand til børnene. 
 
   Venlig hilsen 
   Dorte K. Lundgaard 
 

Nyt fra Kastanjehuset. 
Vi har i SFOen igennem en periode arbejdet med begrebet venskab. Alle børnene 
har lavet et maleri over emnet. De har lavet en kæmpe collage med udklip, der 
viser deres bud på hvad venskab kan være. Emnet blev afsluttet med fernisering 
for alle forældre og søskende. Alle de flotte malerier kan lige nu nydes i udstil-
lingsvinduet på hjørnet af Adsbølvej/Lynevej. 
 
Ellers nyder vi det dejlige vejr. Det er rart igen at være ude og få brugt nogle 
kræfter. 
På Kastanjehusets vegne 
Lene Hvergel  
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Dagli’ Brugsen Lyne 
kører varetur 
���� 75 25 00 08 

ÅBEN HVER DAG KL. 8.00 - 18.00 

 

SFO holder  

fernisering i 

Kastanjehuset  
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Referat fra generalforsamlingen i Foredragsforeningen d. 28.3.2007. 
 
Der var 15 fremmødte. 
Formand Niels Aksel Dalgas aflagde beretning: Den store sal er blevet renoveret 
ved professionel hjælp. Loft og vægge er blevet malet, gulvet repareret, slebet 
ned og lakeret. Det blev gjort mulig med en gave fra Jens Plauborg Hemansen  
på kr. 50.000 kr. og tilskud fra Bankoudvalget på 12.000 kr., så der skal lyde en 
stor Tak til giverne. 
Bestyrelsen har i hele perioden kørt med 5 medlemmer i stedet for 7, da de to 
suppleanter ikke ønskede at træde ind i bestyrelsen, da to medlemmer rejste fra 
byen. Det er gået fint. Derfor stillede bestyrelsen forslag om en vedtægtsæn-
dring, så der fremover kun sidder 5 medlemmer. Det blev enstemmigt vedtaget. 
Samtidig opfordres der til at frivillige hjælper til ved præmiewhist og banko. 
Der var store problemer med at finde afløsning for Thoras gode rengøringshjælp, 
men det lader til nu at fungere med Jonna Pedersen og hendes søn Frank fra  
Horne. 
Da der hverken var lopper eller kræmmere, er der ikke blevet holdt loppemarked 
og julemarked. Der har været en stabil deltagelse til præmiewhist, så vi regner 
med at fortsætte med det. Forsamlingshuset har været lejet ud rigtig mange gan-
ge, hvilket der også her skal lyde en stor Tak til Lisbeth for. 
Foreningens fremtid har der i årets løb været snakket en del om. Der er nu nedsat 
et arbejdsudvalg sammen med sogneforeningen, der skal komme med forslag til 
fremtiden. 
Vi har savnet Frede Øllgaard, som vi pludselig mistede i oktober. Ikke bare for 
den utrolig store hjælp han var for Foredragsforeningen, men for den mand han 
var for Strellev i det hele taget. 
Kasserer Ellinor Jensen fremlagde regnskabet med et lille overskud inkl. gaver 
og tilskud på ca. 5.000 kr. 
Valgt til bestyrelsen blev: Birthe Pedersen, Birthe Riknagel og Betina Hansen. 
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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  
Gerda Øllgaard 75 25 02 78 
 

Strellev Heste- & Kræmmermarked  

Den 11. og 12. august 2007 
Bestilling af stadeplads ved Kristian Haahr, tlf. 75 25 00 17 
 
Har man gode ideer eller forslag 
- så ring. 

Den nye bestyrelse har konstitueret sig således: 
Formand :  Niels Aksel Dalgas 
Næstformand: Annika Brandt Bertelsen 
Kasserer: Betina Hansen 
Sekretær: Birthe Riknagel 
Bladudvalg: Birthe Pedersen 
Præmiewhist ansvarlig: Niels Aksel Dalgas 
  

 

STRELLEV REVYEN 

er opført til vinterfesten i år, men oplever og hører I noget, hvor I tænker 
”DET ER LIGE TIL REVYEN”, 
så send en mail om det til Niels Aksel Dalgas på Revy mail 

 
dsl322000@vip.cybercity.dk 
 
- så det huskes, når næste års revy skal skrives. 
        Hilsen Revyholdet 
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Referat fra generalforsamling i SLGU den 7. marts 2007.  
 

11 deltagere. 
 
Valg af dirigent: Bente Schelde. 

2. Beretning ved formanden: Samarbejdet med Lyne Friskoles 

Støtteforening ang. svømning er nedlagt pga. manglende interes-
se. Der samarbejdes med sognets andre foreninger om at gøre sognet mere 
attraktivt med skoven, stier mv. Og Det er vigtigt, at holde aktiviteter i gang evt. 
ved samarbejde med andre klubber. Det prøves nu med Kvong i børnefodbold. 

3. Regnskab: Der er et underskud på 2506 kr. (Regnskab kan ses  ved kasse-
reren) Vi har nu fået en højrentekonto ved Den Jyske Sparekasse, som giver 
markant mere i rente. Det er ikke kun negativt, at der er underskud i foreningen – 
det er et tegn på, at der er brugt penge på udøverne! 

4. Indkomne forslag: Ændringer i vedtægterne: kommunenavnene skal ænd-

res fra Ølgod Kommune til Varde Kommune, og Egvad Kommune til Ringkøbing 
– Skjern Kommune. Der blev stemt og forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
5.   Valg af formand: Kent H. Sørensen blev genvalgt. 
      Valg af suppleant: Lone Clausager blev genvalgt. 

6. Orientering om udvalgenes sammensætninger: Badmintonudvalget sup-

pleres med Kasper Lauridsen og Søren Schelde. I gymnastikudvalget rettes 
Sanne Heiselberg til Sanne Schierff. Volleyballudvalget rettes til Truus Streef-
kerk. 
7.   Valg af revisor: Villy Tang Sørensen blev genvalgt. 
      Valg af suppleant: Birgit Sunesen blev genvalgt. 
8. EVT.: Der mangles deltagere ved generalforsamlingen…. Hvad kan der gøres 
for at få flere med? Vi snakker om, om man kunne kombinere det med et spæn-
dende oplæg ved en spændende/ kendt person. Formanden for Lyne Hallen tak-
ker SLGU for samarbejde i 2006, håber det fortsætter med flere aktiviteter. Hal-
lens formand bliver spurgt, om gulvet i hallen kan vaskes oftere end 1 gang om 
ugen. Det er meget beskidt kort tid efter – der er observeret store skolebørn i 
hallen efter skoletid med udesko – uden tilladelse og opsyn! Hallen burde være 
aflåst. Friskolen bør også være opmærksom på, at deres døre er aflåste. For-
manden for hallen (Kristian Haahr) foreslår, at hallen låses når SLGU og Frisko-
len ikke benytter den. Der tages initiativ til et møde mellem: formanden for 
SLGU, formanden for hallen og Friskolens leder herom.    Der har stået i et tidli-
gere referat fra SLGU, at generalforsamlingen afholdes i Lyne Hallens Cafeteria, 
men i indkaldelsen i Ølgod Ugeblad stod der bare Lyne Hallen – vi skal være 
opmærksomme på, at kørestolsbrugere ikke kan komme ned i mødelokalet i 
kælderen!     Gymnastikudvalget vil kåre årets gymnast (årets fighter pokal). Den 
bliver overrakt ved gymnastikopvisningen den 9.marts.i Lyne Hallen.    
 

Referent: Louise L. Hvelplund 
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    STRELLEV JAGTFORENING 
 
Bestyrelse: 
Formand:: Ernst Øllgaard, 75 25 02 75, eol@mail.dk 
Kasserer:: Knud Jensen, 75 24 56 83, vita_knud@mail.dk 
Sekretær: Ejnar Kudsk, 75 25 00 69, ejku@dlgtele.dk 
Riffelskydn.: Kaj Q. Mortensen, 75 24 51 36, quist@mortensen.mail.dk 
Flugtskydn. Brian Qvist, 21 69 87 90 
 
Jagtudvalg: 

Flugtskydning:                            
Træningsskydninger: 
Hver mandag fra 2. April - 6. August kl. 18.30 - 21.00. 
 
Andre flugtskydningsarrangementer: 
Sportsugeskydning: Lørdag den 16 juni kl. 10.00 
Præmieskydning: Mandag den 28. maj kl. 10.00 
Hovedskydning: Lørdag den 18. august kl. 10.00 
 
Skydningerne foregår på flugtskydningsbanen i Lyne. 
 

Medlemskab af Strellev Jagtforening er en 

betingelse for deltagelse i hovedskydningen. 
 
Riffeldag: St. Bededag i Nymindegablejren. 
Indskydning: Fredag den 4. maj kl. 9.00-15.00 i Nymindegab 
Mærkeskydning:  Fredag den 4. maj kl. 9.00-15.00 i Nymindegab 
 
- Riffeldagene er altid gode oplevelser 
Husk våbentilladelse og medlemsnummer. 
 

 

Strellev Jagtforenings hjemmeside 
www.strellevjagtforening.dk  

 

Kærgårdjagt: 
Jens M. Madsen, tlf. 75 25 03 30 
Egon Sørensen, tlf. 75 25 03 99 
Kristen Nielsen, tlf. 75 25 02 83 

Rævejagter: 
Kaj Q Mortensen, tlf. 75 24 51 36 
Bo Steensgaard, tlf. 23 23 31 60 
Egon Sørensen, tlf. 75 25 03 99 
Kristen Nielsen, tlf. 75 25 02 83 
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 Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk 

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

GUDSTJENESTER 2007 
STRELLEV KIRKE 
   
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 
15. 1. s. e. påske   9.00 Vestager 
22. 2. s. e. påske 10.30 Buelund 
29. 3. s. e. påske   9.00 Buelund 
 
MAJ: 
  4. Bededag  10.30 Vestager 
  6. 4. s. e. påske   9.00 Vestager 
13. 5. s. e. påske 19.30 Buelund 
17. Kristi Himmel- 
      fartsdag  10.30 Vestager 
20. 6. s. e. påske 19.30 Vestager 
27. Pinsedag  10.00 Vestager 
   Konfirmation 
28. 2. Pinsedag   9.00 Buelund 
 
JUNI: 
  3. Trinitatis   9.00 Buelund 
10. 1. s. e. trin. 19.30 Buelund  

VEDR. PRÆSTERNES BESØG PÅ 
SYGEHUSENE kan det oplyses, at de 
ikke længere har adgang til patientli-
sterne. Derfor er henvendelse nødven-
dig, når der ønskes besøg. 

 
KONFIRMANDER FRA STRELLEV 
 
Søndag den 22. april 2007 kl. 10.00 
Konfirmeres i Ølgod Kirke 
Pernille Plougstrup Henriksen, Adsbølvej 13, Strellev 
 
 



13 

 K i rke ny t  

En historie, som ender livsens 
godt 
 
I påskeevangeliet hos Matthæus (kap. 
28 v. 1-8) ser vi tre flygtende kvinder – 
flygtende med frygt og stor glæde. De 
har oplevet et jordskælv; men det viser 
sig blot at være baggrund for noget, 
som der er endnu større grund til at 
skælve over: Et lig i en grav er blevet 
til en højst genopstanden person, som 
kan findes i det mest hjemlige hos dem 
selv i Gallilæa. 
 Kvinderne kan kaldes ”den kristne op-
standelsestros første ”seismologer”. De 
har opsøgt stedet, hvor livet vælder 
frem af døde – et totalt forstenet sted, 
hvor det skulle forekomme umuligt. 
Døden har måttet skælve for livet og 
lade det bryde frem som en vulkan fra 
en mørk gravhule. En engel eller Guds-
meddeler bringer bud om, at det er det, 
som visselig er sket. 
 Men for at Jesus ikke skal vise sig som 

et spøgelse for disciplene i Gallilæa, så 
må kvinderne meddele sig videre til 
dem om, at det har været en højst død 
person, som nu lever på ny som en per-
son af kød og blod efter at have brudt 
dødens skal. 
 At få fortalt ordene: ”Kristus er op-
standen!” er nødvendigt, om livet skal 
være en fortælling, som ender godt. 
Livet, som handler om sejr over veder-
styggeligt og døden. Livet, som handler 
om opstandelsens virkelighed – at den 
lever ”af at blive fortalt. Forkyndt. Ud-
råbt” (Gudmund Rask Pedersen). 
 De flygtende kvinder var både grebet 
af frygt og glæde. At Gud virkelig ska-
ber nyt liv ud af mørk, stillestående 
tomhed, det var kun noget, de kunne 
have de vildeste håb og drømme om. 
Det, ”som ”er for godt til at være 
sandt”, folder sig ud som åbenbar vir-
kelighed. Da banker glæden, i et øje-
blik, på med en sådan fylde og intensi-
tet, at man bliver bange og viger tilba-

St. bededag den 4. maj 2007 kl. 10.00 
Konfirmeres i Ølgod Valgmenighed i Ølgod Kirke 
Steffan Højgaard Jensen, Lynevej 17, Strellev 
 
Søndag den 27. maj 2007 kl. 10.00 
Konfirmeres i Strellev Kirke  
 
Morten Winther Hansen Kring, Østergårdevej 12, Lyne 
Kristian Kragholm Lundgaard, Adsbølvej 2, Strellev 
Mai Dejgaard, Tarpvej 14, Strellev 
Tina Kjærsgaard, Lynevej 52, Strellev 
Mia Cecilie Bested, Adsbølvej 36, Strellev 
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 ge.” Fordi glæden sejrer, bliver de ude 
af stand til at holde det for sig selv (G. 
R. Pedersen). 
 Englen indgyder kvinderne en tro på, 
at de skal begive sig til et hjemsted 
med fornyet liv og ikke hænge fast i 
”dødningehjemmets” brat afbrudte hi-
storie – en historie, som døden ikke vil 
have skal få en god ende. 
 
Det fortælles i filmen Villa Paranoia, 
at en gammel mand – Walentin – over-
lades til sig selv i sit hus kaldet Villa 
Paradis. Tilsyneladende er han en senil 
gnavpot, som der ikke kan vælde mere 
liv ud af.  
 Skuespilleraspiranten Anna tilbyder at 
flytte ind og passe ham. I begyndelsen 
kan hun ikke lirke ham op og ud til 
kontakt med andre. Men en nat oplever 
hun, at han spillevende kører rundt i sin 
kørestol i huset. 
 Walentins søn – Jørgen – er en util-
freds ejer af en kyllingefarm. Det er 
ikke lykkedes for ham at stifte familie. 
Grinende som en gal ser vi ham blandt 
kyllingerne. En bosnisk flygtningemor 
med sin datter får han knyttet til far-
men. Det løber ud i uforløste voldsom-
heder. Og faderen ser han først som 
sidst allerhelst død, så han kan få de 
sidste kroner ud af ham. Han prøver at 
overtale Anna med penge til at overme-
dicinere ham.  
 Men sammen med en madudbringer – 
Kenneth – planlægger hun at spille ko-
ne og barn til Walentin. Ikke for in-
genting har hun en skuespiller i sig; 

men den er for ringe udnyttet i en tar-
velig reklamefilm for Jørgens kyllin-
ger! 
 På den anden side kan en venindes 
indtrængende appel til Anna om at dyr-
ke karrieren heller ikke fange hende. 
Moliére-stykket ”Den indbildt syge” 
må hun hellere først få taget livtag med 
i paradishuset, som oser af selvfordøm-
melse. 
 I kommodeskuffer i huset har Anna 
sammenstykket Walentins liv. Han har 
ikke kunnet få børn, og konen har da 
fået Jørgen med en anden mand. Fra 
barnsben af har Jørgen skullet oplæres 
til at gå i stedfaderens fodspor. Han 
skulle overtage hans virksomhed, der 
også har været noget fusk med.  
 Men at passe et par høns var Jørgens 
interesse. En dag slår Walentin dem 
ihjel og tvinger Jørgen til at spise dem 
ved middagsbordet. 
 Siden sine teenagedage har der ingen 
egentlig kontakt været mellem Jørgen 
og Walentin. Jørgen har i hvert fald 
ikke regnet med, at stedfaderen nogen 
sinde i sine velmagtsdage var interesse-
ret i at besøge hans farm.  
 Og konens pludselige død får Walentin 
til at gå ind i sig selv; der er ingen at 
leve for mere og ingen til at følge hans 
livsværk op. 
 Som Anna får tøet Walentin op til for-
nyet kontakt med omverdenen, går han 
med til et far, mor og barnspil omkring 
middagsbordet. Mange års indestængt-
hed kommer frem. De beslutter at over-
raske Jørgen en dag. Walentin skal lade 
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som om, han sover ind på sofaen. Og så 
pludselig skal han langsomt rejse sig op 
og gå fra sofaen som en opstanden fra 
de døde! Det sker som hos Moliére.  
 Og Walentin kommer ud til Jørgens 
farm. Til sidst overværer vi brylluppet 
mellem Anna og Kenneth med en lidt 
træt Walentin (filmen er af Erik Clau-
sen). 
 
Det er vigtigt, at vi alle fornemmer, at 
vi er med i en historie, der vil ende godt 
for os. Derfor skal livets mulighed rå-
bes ud – og ikke mindst dér, hvor det 
ikke behøver at bryde naturens grænser, 
som bekendelsen til Jesu opstandelse 
forudsætter. Livets på ny levende mu-
lighed skal forløses frem i og ud af 
Walentin, som Anna optræder som eng-
len i gravhulen. 
 Hun kunne også sige til den indeslutte-
de Walentin noget lignende som dette: 
”Frygt ikke! Se, jeg går med dig til din 
søns farm. Dér skal du se ham og hans 
livsværk. Nu har jeg sagt dig det!”  
 Med såvel frygt som glæde kan 
Walentin flygte ud til Jørgen og til livet 
i øvrigt uden at lade det gå indestængt 
til spilde i et sinds forbitrede mørkehu-
le. 
 Så længe Walentin var lukket inde i sig 
selv, var han heller ikke indstillet på 
uden videre at forkorte sit liv. Han var 
bange for at dø, samtidig med at han 
var bange for at leve. Livsfrygt ”og 
dødsfrygt er to sider af samme sag – af 
det ene og samme dødbideri, som beror 
på vores afmagt, fordi vi er uden noget 

håb. Den, som er uden håb, er også 
uden frimodighed … 
 Der er intet, der gør os (så) livsnære og 
livsduelige som det håb, der er ud-
sprunget af livets sejr over døden på-
skemorgen. Det er alene påskemorgen, 
der besejrer al vort dødbideri og i stedet 
giver os lyst og mod på livet” (Per Fi-
sker). 
 
Må Gud Helligånd være med os, hvor 
det gælder kampen for et værdigt og 
givende fællesliv – også med rum til 
andægtigt aleneliv til at lade op i. At se 
Kristi kaldende komme til os i et med-
menneskes råb om hjælp – ja, deri vil 
vi finde den bedste medicin imod inde-
sluttende eller undvigende angst. 
 Må Guds Ånd give os kraft til at lytte 
og råbe grokraft for livsmuligheder 
frem, hvor det sandsynligvis ellers måt-
te se umuligt ud. Da lever vi udråbet 
ud: ”Ja, Kristus er sandelig opstanden – 
også for os med mod til vores liv hentet 
fra oplevelsen af at være med i en hi-
storie, der ender godt!”  
 Ja; den historie tør vi insistere på at 
være med i, så vi med ærefrygt og glæ-
de kan være flygtende ud i at sige: ”Må 
Guds dødsbetvingende og forvandlende 
skaberkraft også have sin virkninger 
her, hvor vi er løbet hen til med vort 
liv”. Amen. 
 
          Jens Thue Buelund 
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