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3 

Søværnets Tamburkorps 
Af: Anders Kudsk 

. 

Søværnets Tamburkorps 
 

Fredag d. 8. april 2005. Jeg sidder i 
toget fra Hillerød mod Frederiksværk, 
og er allerede 10 min forsinket, til det 
der endnu har været den vigtigste prøve 
i mit liv – optagelsesprøven til Søvær-
nets Tamburkorps. Jeg er meget spændt 
på hvad dagen bringer, og om mit for-
arbejde har været godt nok. Jeg ender i 
Frederiksværk et kvarter for sent og ser 
med det samme den lille blå transporter 
fra Auderød kaserne der skal køre mig 
det sidste stykke vej af de små 400 km 
jeg har tilbagelagt fra Strellev til Aude-
rød i Nordsjælland. 
Jeg ankommer og møder med det sam-
me en masse andre der også skal til 
prøve denne dag. Jeg møder også korp-
sets musikchef, som sender mig ind og 
varme op i et at de små øvelokaler. 20 
minutter senere bliver jeg kaldt ind til 
den første del af prøven. Jeg starter 
med at spille et stykke jeg har planlagt 
hjemmefra. Det gik forholdsvis okay, 
og jeg blev derefter sat til den del af 
prøven som jeg på forhånd var mest 
nervøs for. Jeg fik en node i hånden og 
fik lige et par minutter til at se den an 
inden jeg skulle spille den. Det gik som 
forventet ikke ret godt, men det skulle 
vise at det var godt nok, for jeg fik lov 

til at gå til den sidste del af prøven. Det 
sidste der skule overstås var lytteprø-
ven. En prøve hvor der bliver spillet 
nogle forskellige rytmer.  Disse rytmer 
skal så skrives ned. Det hele blev deref-
ter bedømt, og de der havde gjort tinge-
ne godt nok fik alle en mappe med 
hjem indeholdende korpsets march- og 
koncertprogram.  Derefter fik vi en ny 
dato og derefter den skræmmende be-
sked at der ville komme en ny prøve 
hvor vi ville blive overhørt i alle noder-
ne – udenad. 
Den næste prøve kom og det var tid til 
at overbevise dem om at jeg kunne mi-
ne ting. Det skal dog siges at jeg havde 
fået en del hjælp af min daværende un-
derviser, men jeg blev optaget, og har 
derefter brugt de sidste 2 år på at spille 
rundt omkring i både ind – og udland 
som ambassadør for det Danske Sø-
værn. 
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SøværnetsTamburkorps er en del af Det 
danske søværn, og bliver betragtet som 
søværnets ambassadør ud ad til. Korp-
set består af cirka 20 hovedsagelig 
drenge, men der er også enkelte piger. 
Korpsets primære opgave er at deltage 
ved forskellige lejligheder i forbindelse 
med forsvaret. Men korpset deltager 
også i civile arrangementer, hvis det 
menes at kunne styrke forsvarets om-
dømme i befolkningen. Eksempler på 
typiske arrangementer er f.eks. et sik-
kerheds-politisk møde i NATO afholdt 
af den danske forsvarschef. I sådan et 
tilfælde vil søværnets tamburkorps duk-
ke op og festliggøre denne lejlighed, 
enten med et tattoo, eller en koncert. 
Når søværnet får nye skibe og disse 
skal navngives, så dukker korpset også 
op og spiller.  I det civile kan det være 
ting som byfester eller være en del af et 
større optog. Korpset deltager også i 
mindehøjtideligheder eller ved diverse 
julekoncerter afholdt af forskellige an-
dre enheder i forsvaret. 
Personellet i korpset er starter med at 
aftjene den første af de 4 måneders 
værnepligt med at deltage på lige fod 
med andre værnepligtige i Søværnet. 
Man starter med Søværnets Grundud-
dannelse, hvor man lærer en masse om-
kring sejlads og om at begå sig på et 
skib, men man lærer i høj grad også 
noget om forsvaret som organisation og 
som arbejdsplads. Hele denne uddan-
nelse tager en måned, og derefter går 
man over som en del af Søværnets 
Tamburkorps. Som værnepligtig i korp-
set er der en masse surt arbejde der skal 
gøres.  Bl.a. skal man lære en masse 
nyt, og de ”gamle” i korpset forventer 
at man kan det hele på rekordtid. Man 

skal bl.a. lære at marchere, man skal 
kunne spille sine ting fejlfrit og man 
skal vise en vis interesse for at lære 
tingene hvis man skal gøre sig håb om 
hurtig accept fra korpset. Oven i alle de 
andre ting, så får man sine paradestøv-
ler. De skal pudses! Og ikke bare pud-
ses, men gejles. Det foregår på den må-
de at støvlesnuden skal poleres op med 
en bestemt slags skosværte og vat. Som 
værnepligtig når man aldrig har prøvet 
det før, så skal man regne med at det 
tager cirka 30 timer før at støvlerne er 
perfekte. Jo flere gange man prøver det, 
så går det os også hurtigere og hurtige-
re.  Støvlerne skal gejles op til hvert 
arrangement. Udover det, så skal der 
også pakkes bus og forskellige andre 
små gøremål. Når man så har afsluttet 
sine første 4 måneder tilfredsstillende, 
så bliver man tilbudt en kontrakt, og de 
små trælse opgaver er ved at være lagt 
over til det nye hold værnepligtige. 
Min tid i søværnet startede med indkal-
delse d. 1. august 2005 og start i korp-
set september samme år.  Min første 
rigtig store opgave med korpset var en 
weekendtur vi havde til Frankrig. Der-
nede blev der afholdt et internationalt 
tattoo. I oktober kom der også en af de 
større oplevelser. I Herning bliver der 
hvert år afviklet et stort show ved navn 
Herning Indoor Tattoo.  Det er et stort 
show der løber af stablen med en masse 
udenlandske gæster. Det foregik i Her-
ning Messecenter, og vi optrådte ved 
alle de 3 shows. Stævnet bliver afholdt 
hvert år, og kan varmt anbefales. 
I slutningen af oktober skulle korpset 
en tur til London. Danmark var arran-
gør af et møde i NATO. Mødet skulle 
holdes på den store NATO base i 



5 

Northwood i Watford, en forstad til 
London. Vi skulle sejle derover fra Es-
bjerg og havde omkring 4 dage i Lon-
don. Vi skulle spille ved en reception i 
forbindelse med mødet. Vi spillede un-
der gæsternes ankomst og skulle under-
holde under receptionen. I Forsvaret er 
der en masse sikkerhedstjek af forskel-
lige slags. Som en del af forsvaret har 
man sit militære identitetskort. Hvis 
man har et ærinde på en anden dansk 
kasserne, så kan det give adgang til 
kasernen. Dette kort plejer også at være 
identitet nok til at komme ind og ud af 
andre kaserner rundt omkring i Europa 
når vi har været på disse. Men North-
wood var altså en undtagelse. Inden vi 
tog fra Danmark skulle vores leder tjek-
ke alle vores papirer. Da vi kom der-
over skulle vi tjekkes endnu engang før 
vi fik adgang. Men nu er det også en af 
de større baser i NATO regi, så man 
kan nok ikke sige noget til dette tjek, 
men specielt det var det. 
Til december starter en af de hårdere 
måneder for korpset. Vi lærer og spille 
en masse julemusik af forskellige art, 
og så er en af vores primære opgaver at 
sprede lidt julestemning rundt omkring 
på plejehjem i København og omegn. 
Vi tager ud og spiller noget julemusik 
for dem, både alm. julesange, men også 
et par julesalmer.   December er også 
en måned fuldt af juleafslutninger og 
diverse andre julearrangementer i for-
bindelse med forsvaret. Vi spillede til 
Kirkeministerens julekoncert i Hol-
mens Kirke i København. Det var før-
ste gange jeg oplevede at spille for nog-
le af de ”høje” herrer i Danmark.  Kon-
certen blev overværet af kirke og – for-
svarsministeren samt en række andre 

danske politikere. 
Tiden efter jul er en speciel tid for 
korpset. Det er sådan at korpsets ar-
bejdstid er meget afhængig af hvilken 
årstid det er. December er f.eks. en me-
get travl måned, hvorimod januar, fe-
bruar, marts er nogle stille måneder. 
Højsæsonen er dog maj, juni og august. 
I disse måneder har vi en masse arran-
gementer, og de ligger på forskellige 
tider i døgnet. Derfor optjener man en 
masse frihed. Den frihed afvikler vi 
gerne i februar og marts, hvor der er få 
arrangementer. Men selvom vi afvikler 
vores fridage i den tid, så er vi ikke helt 
arbejdsløse. Det er for det meste sådan 
at vores tattoo bliver skiftet hvert år. 
Derfor er der også en masse nye noder 
der skal læres udenad, og noderne får vi 
så med hjem og kæmpe med. Når vi så 
møder på arbejde igen, begynder vi at 
lære de nye formationer i tattooet, og 
sætte musikken på. En almindelig ar-
bejdsdag hvor vi øver, er der ikke me-
get afveksling i. Vi starter dagen med 
almindelig mønstring og beskeder. Så 
gennemgår vi de næste par arrange-
menter osv. Derefter varmer vi op og 
spiller så næsten alt vores musik igen-
nem. Efter frokost er det tid til march-
tur i det fri. Det er lidt forskelligt hvor 
lang tid vi går og hvor meget vi spiller, 
men som minimum skal vi et helt 
marchprogram igennem.  Derefter øver 
vi vores tattoo. Når dette er slut har vi 2 
timers selvøvning. Disse timer kan vi 
bruge som vi vil. Vi må tage til under-
visning ved en lærer vi selv har hyret, 
eller også øve selvstændigt. 
Alle de nye noder vi får, skal læres 
udenad. Det er som regel fra dag til dag 
dette foregår, hvis det kun drejer sig om 
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  nogle enkelte stykker. Dagen efter bli-
ver der i dagens program så indlagt en 
overhøring. Det består i at alle kommer 
enkeltvis ind til musikchefen og spiller 
netop sin egen stemme. 
I marts opnåede jeg for første gang at 
spille for de kongelige. Vi skulle spille 
til et kadetbal på Søværnets Officers-
skole. Det er en stor fest for alle elever-
ne på skolen. En fest som indgår i deres 
uddannelse, hvor de lærer at begå sig til 
større og ikke mindst finere selskaber. 
Til dette arrangement dukkede Kron-
prins Frederik og Kronprinsesse Mary 
op. Om sommeren spiller vi meget for 
de kongelige. Specielt i denne sommer 
har der været mange arrangementer 
med fint selskab. Det er altid en speciel 
oplevelse når f.eks. dronningen går di-
rekte forbi én, og man må netop på det-
te tidspunkt overhovedet ikke lave fejl! 
Som tidligere nævnt er maj, juni og 
august nogle virkelig hårde måneder 
for søværnets tamburkorps. Sidste år 
mener jeg vi havde 4 fridage i hele juni 
måned, og vores weekender var ikke 
fri. Vi havde en 10 dages tur til Mons i 
det sydlige Belgien. Der skulle der væ-
re en dragefestival med masser af mu-
sik og fest i gaden. Det skal jeg godt 
nok også love for de fik. Vi deltog i de 
første par dage i et tattoo, og derefter 
havde vi en del opgaver i forbindelse 
med byfesten. Hele festen var bygget 
op omkring en drage, som var byens 
maskot, og det var dragens fest, som 
hele byen tog del i. Og det var hele by-
en! Byen er lidt større end Århus, og 
om aftenen var stort set alle byens ind-
byggere på torvet og festede. Det var 
store som små. Jeg har aldrig i mit liv 
set så mange mennesker, som virkelig 

festede på samme tid. Vi deltog selvføl-
gelig også i alle løjerne på gaden, og 
blev varmt modtaget i vores søværns-
uniform ☺. Det helt klart bedste arran-
gement på turen var en marchtur netop 
den aften. Jeg har spillet i Skjern Gar-
den i 13 år, og spillet i Søværnet nu i 2 
år, og jeg har aldrig i mit liv gået en 
marchtur der mindede om denne her. 
Vi skulle gå allerforrest i dette optog. 
Udenom os skulle der gå nogle lokale 
med fakler. Lige bagved os gik den her 
føromtalte drage så. Og bagved den alle 
byens unge mænd. Til sidst på march-
turen, skulle de unge mænd så overfal-
de dragen og få fat i nogle hår fra dens 
hale, da det vil gøre dem lykkelige re-
sten af livet. Det er noget af det mest 
mærkelige jeg har prøvet. Men inden vi 
nåede så langt skulle vi lige gå en 
marchtur på cirka en time, et kvartes 
pause, og så tilbage igen.  På turen stod 
der en kødrand af mennesker og så på.  
Vi havde politi gående klods op af os 
hele tiden, da de ellers ville ha løbet ind 
og ud imellem os. Da vi så endelig nåe-
de til vejs ende, skal jeg love for det gik 
helt galt. Her skulle disse mænd have 
disse hersens hår. Politiet stillede sig op 
og prøvede at beskytte os mest muligt. 
Det var en rigtig vild oplevelse, men 
noget af det sjoveste jeg nogensinde har 
prøvet. 
I slutningen af juni gjaldt det så ringrid-
ning i Aabenraa plus det Sønderjyske 
Tattoo. Det er altså også virkelig en 
mærkelig oplevelse. Det sønderjyske 
tattoo varer i 2 dage, fredag og lørdag 
og derefter er der så ringriderfest i by-
en. Det er sådan, at alle skibe i søvær-
net fungerer som enheder. Tambur-
korpset er også en enhed. Og alle enhe-



7 

der er adopteret af en by, og Aabenraa 
har så adopteret Søværnets Tambur-
korps. Vi er i Aabenraa hvert år og der 
er meget respekt omkring vores optræ-
dener i forbindelse med festen. Søndag 
morgen starter tidligt med en lang 
marchtur igennem hele byen, med alle 
heste og ryttere bagved. Det absolutte 
højdepunkt er mandag eftermiddag. 
Der bliver der afholdt ringriderfrokost. 
Der er omkring 1200 mennesker til fro-
kost i pladsens store telt. Vi spiller pri-
mært under gæsternes ankomst. Aaben-
raa har været flittig leverandør af 
”tambørger”, og mange andre har fun-
det deres nuværende ægtefæller ved 
ringridning i Aabenraa, og har bosat sig 
i Aabenraa. De er som regel en fast del 
af denne frokost. De ved, at tambur-
korpset kommer ind og underholder 
senere i teltet, og det er det rigtig sjove. 
Cirka 3 timer inde i frokosten dukker vi 
op igen, og der har de fleste fået tilpas 
mange dråber indenfor. De har løbende 
købt alkohol både til dem selv og til 
Tamburkorpset. Vi kommer ind i teltet 
og spiller. Vi samler os til at starte med, 
og så spreder vi os ud i hele teltet. Så 
skal jeg love for at der bliver hældt i en. 
Vi spiller et kvarter, og det er de færre-
ste der kan gå lige ud af teltet igen. Ud-
over en masse arrangementer i Aaben-
raa, så er der fest hver aften, og vi er 
stærkt repræsenteret hver gang. Grun-
den til at turen er højdepunktet for alle 
tambørger er fordi man for det første 
oplever stor respekt for sine præstatio-
ner i Tamburkopset, men  også oplevel-
sen af at en hel by kan holde så meget 
sammen om en byfest. Hvert år ser by-
en frem til at korpset møder op. 
Efter ringridning i Aabenaaå er det tid 

til en velfortjent sommerferie. Vi har et 
vældig godt sammenhold, og man ken-
der hinanden rigtig godt, men det kan 
os blive for meget for os alle. 
Jeg tør slet ikke tænke på hvor mange 
kilometer jeg har kørt i bus med korp-
set. Vi har i de 2 år i hvert fald været 10 
gange i Frederikshavn og tilbage igen, 
så det bliver til nogen stykker. Og spe-
cielt i sommermånederne hvor der er 
meget tryk på. 
Jeg vil ikke gennemgå endnu et år, da 
der ikke sker så meget fornyelse. Jeg 
har spillet i korpset i 2 år til 1. august 
2007, og jeg fortryder ikke et sekund 
mit valg. Jeg har fået så mange ufor-
glemmelige oplevelser og kammerater, 
og ikke mindst er min musikalske kva-
litet blevet væsentlig forbedret. Men 
alligevel var det ikke svært at tage be-
slutningen om at stoppe igen. Jeg be-
gyndte til sidst at tabe noget af den di-
sciplin man ellers havde fået opbygget, 
og det kunne hverken korpset eller jeg 
selv være tjent med. I stedet har jeg nu 
valgt at tage på søen. Jeg er stadig i 
Søværnet, men i sejlende tjeneste. I 
øjeblikket gælder det en lille kutter der 
sejler i de danske farvande. Den 14. 
oktober går jeg ombord på HMS Hvid-
bjørnen. Et inspektionsskib, der gør 
tjeneste i de grønlandske farvande. et 
togt varer 3 måneder og man er så 
hjemme i 1 måned. 
Hvis du har nogle spørgsmål, eller an-
det, er du altid velkommen til at kon-
takte mig på tlf. 28 73 23 09, eller en 
mail på anderskudsk5@gmail.com. 

Anders Kudsk 
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Strellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev Sogneforening 

 

Sæt allerede nu X i kalenderen. 
Den 7/11, kl. 18.30 er der fællesspisning og foredrag 
med Anny og Arne Nielsen.  
Arr. de 5 foreninger./ Kaja Johannesen 

  
 
 
 
         Lysbilled- og videoforedrag 
         3 måneder i Sydamerika februar – maj 2007. 
 
 

Hjemmefra havde vi meldt os til et 4 ugers planteprogram på stationen Yatun 
Sacha på øgruppen Galapagos, som hører under Eucador. Her arbejdede vi med 
at plante oprindelige planter og tage indførte planter væk. D et giver mere føde 
til oprindelige dyr, bl.a. skildpadder. 
Vi sejlede en uge mellem de 13 øer, som alle er af vulkansk oprindelse, og ople-
vede det specielle dyreliv på land og i vandet. 
Herfra tog vi over en dejlig havneby i Eucador til Perus hovedstad Lima, hvor vi 
var i påskeugen og oplevede de mange religiøse optog. 
Efter en 24 timers bustur endte vi i Cusco, som ligger i 3400 m højde. Her var én 
af generne, at vi ikke havde megen energi, men vi planlagde dagene med vandre-
ture, så vi sluttede med at tage Salkantay Trailen til Machu Picchu en 90 km s 
vandretur på ikke altid lige fremkommelige stier, men i en utrolig storslået og 
flot natur. Højeste par var 4650 m. 
Ovennævnte og meget mere vil vi fortælle om og vise billeder fra. 
Arne og Anny. 
 

Efterårsstidag i Brinkerne. 
  
Lørdag den 27. oktober 2007 kl. 10.00 

mødes vi med frisk halm i æ træsko, til efterårsklargøring af 
Brinkerne. 
Medbring gerne trillebør og/eller haveredskaber.  
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Sogneforeningen afholder ordinær generalforsamling 
i Forsamlingshuset den 20. november 2007 
 
Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før 

Til gadefesten med mere. 
Udlejning af bord / bænkesæt 
Pris: Pr. sæt 20,- kr. (Bord 10,-, bænk 5,-) 
  
Bestilling og afhentning samt afregning 
hos Gerda Øllgaard tlf. 75 25 02 78 
 

 
 
Nødråb fra Kastanjehuset !! 
 
Sommeren går på hæld, men endnu engang kan vi se tilbage på 
de mange dejlige timer og de mange gode oplevelser vi har haft sammen 
her i Kastanjehuset.  
Bl.a. har vi været på tur i Jyllands Park Zoo, hvor børnene nød at se på 
de mange dyr. 
Selvom det har regnet en del, har der også været varme dage  hvor vi 
har nydt at bade og plaske i vand på legepladsen. 
  
Vi har en dejlig legeplads med mange fine legesager, og det er da og-
så tilladt at benytte legepladsen i veekenderne.....MEN desværre har vi 
oplevet at legesagerne har været smidt ud over legepladsen. Grene er 
blevet knækket af træerne. Og børnenes nye cementblander er øde-
lagt...... 
 Det synes vi er meget ærgerligt. Så er der nogen, som ser noget der 
ikke bør foregå her, giv da venligst personalet besked herom, så vi kan få 
sat en stopper for det. 
  
Med venlig hilsen 
Birgitte Nielsen 
Kastanjehuset 
75-250730 
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 STRELLEV REVYEN 

 er opført 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 

JULEMARKED 
Vi vil igen prøve, om vi kan afholde julemarked i samarbejde med  
Sogneforeningen. 
Datoen bliver søndag den 25. nov. i Strellev Forsamlingshus. 
Vi søger derfor kræmmere med julerier - så har du selv noget at sælge, eller  
kender du nogen - kan du/I henvende jer til: 
                               Birthe Pedersen – 75250399 

HUSK: 
Der afholdes LOPPEMARKED I STRELLEV FORSAMLINGSHUS  
DEN 9. SEPTEMBER KL. 12.30 - 16.00   
Auktion over særlige effekter kl. 15.00. 
Kik forbi og se, om der måske er noget, du lige står og mangler. 
Du kan også købe eftermiddagskaffen m. kage samt vand/øl. 
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Vi synes i bestyrelsen, at markedet i 2007 har været en dejlig oplevelse. Det var 
et par hektiske dage, hvor der var fuld fart på hele tiden. Hvis ikke mobiltelefo-
nen var opfundet, tror man næsten ikke, det har kunnet lade sig gøre at styre mar-
kedet. 
Vi havde en fantastisk omsætning på alle områder, måske dobbelt i forhold til 
året før, så det bliver spændende at se resultatet. 
Vi var heldige med vejret. Det kunne ikke være mere perfekt. Vi oplevede en 
god stemning på markedet, tilfredse kræmmere, mange besøgende som hyggede 
sig. Der var en fin aktivitet ved de forskellige tiltag. 
40 traktorer til traktortræk lørdag var et stort trækplaster. Ligeledes var havetrak-
tortræk søndag et godt indslag med ca. 30 havetraktorer. 
Gokartbanen trak også mange mennesker. Der var travlhed begge dage. 
Modelhelikopteropvisningen søndag var flot at se på, og trak også nogle ned for 
at kigge. 
Ringridning for børnene var et godt og hyggeligt indslag, som vi på en eller an-
den måde skal interessere os mere for fremover, tror jeg.  
Søndagens gøglergudstjeneste trak også en del kirkegængere til teltet. 
Faldskærmsudspring var en flot afslutning på markedet, som vi håber, kan fort-
sætte fremover. 
Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle, som har hjulpet til. Det har været en fanta-
stisk oplevelse at se den ihærdighed, der blev lagt i arbejdet. Uden det, kunne det 
simpelthen ikke lade sig gøre. Tusind tak, håber I er klar næste år igen. 
Ligeledes vil jeg sige tak til alle sponsorer, som har støttet os. Det er en kæmpe 
håndsrækning, som vi er utrolig taknemmelige for. Vi håber, at blive ligeså godt 
modtaget næste år. 
Vi er så småt i gang med planlægningen af næste års marked, så vi håber på lige-
så godt vejr i 2008.           Bestyrelsen/Tage Johannesen 
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MADFORGIFTNING ? 
Efter et veloverstået marked fik vi nærmest et chok, da vi hørte, at en del af vore 
gæster er blevet syge, og at det sandsynligvis skyldes en madforgiftning lørdag 
aften. Vi ved, at det har været en utrolig ubehagelig oplevelse for dem, som det 
har ramt. Vi er utrolig kede af det og håber, alle er ovenpå igen, og vi håber at 
man finder ud af, hvad der var galt. Vi har gjort, som vi plejer, synes vi selv. 
Hvad det vil få af konsekvenser fremover, vil vi i bestyrelsen tage stilling til. 
Muligvis må vi finde på en anden form for menu fremover. 
 
Med ønsket om god bedring til dem, som har været syge. 
         Betyrelsen 

GLEMTE / TABTE TING 
Efter endt oprydning på markedspladsen i Strellev, er flere glemte eller tabte ting 
dukket op. Vi har bl.a. en sækkevogn, flere jakker og trøjer. 
Henvendelse  herom kan ske til 
Tage Johannessen, tlf. 75 25 01 18. 
 

 
 

En velment advarsel 
 
Året var 1992, og vi boede på Bornholm. Mine to fastre kom på besøg pga. en 
konfirmation. Dagen efter skulle de se Bornholm, også Paradisbakkerne. Det var 
kun os børn, der var med dem ind i Paradisbakkerne. Vi fulgte en sti, der snoede 
sig opad, og da det var tiden, at vi skulle ned igen, syntes de vi godt kunne skyde 
genvej ned ad en skrænt. ”Stien” var jo lige nedenfor. 
Faster Ruth ville advare os børn om ikke at falde. Knap havde hun sagt det, før 
hendes ben smuttede under hende, og hun kurede halvvejs ned. 
Faster Jytte, der ville hjælpe Ruth, tog et skridt, og smut, kurede hun også, lige 

forbi Ruth og fortsatte helt ned. 
De to velmenende fastre sad nu begge på jorden og grinede, imens vi børn gik 
grinende forbi dem ned ad skrænten. 
Det har de hørt for lige siden, så det var, hvad der kom ud af den velmente advar-
sel. 
Lone Pedersen, Lynevej 54. 
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Offentliggørelse af vindernumre ved Strellev  
Heste- & Kræmmermarked  

Vindere af faldskærmskonkurrencen. 
1. Plads, et tandemudspring: Nina Aagård, Ribe 
2.   Gave, Fjordens Bryghus, Lyne: Dimka Kuilboer, Strellev 
 

Gevinst 

nr. 
Vindernr. Gevinst 

nr. 
Vindernr Gevinst 

nr. 
Vindernr. 

1 1899 20 1260 39 178 

2 1516 21 1303 40 989 

3 399 22 779 41 1348 

4 240 23 119 42 1798 

5 837 24 757 43 483 

6 711 25 824 44 2 

7 486 26 523 45 562 

8 1697 27 69 46 859 

9 553 28 1234 47 841 

10 451 29 417 48 65 

11 1278 30 284 49 925 

12 1657 31 1311 50 1822 

13 886 32 398   
14 213 33 877   
15 526 34 1333   
16 1397 35 1151   
17 1305 36 1178   

18 1284 37 709   
19 93 38 1524   

INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP 
Onsdag den 5. september kl. 18.00.  

DDS spejderne og FDF i Ølgod samler aviser ind 5 gange år-
ligt. I Strellev by inden for byskiltene kan de stilles ude på for-
tovet. 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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Dagli’ Brugsen Lyne 
kører varetur 
���� 75 25 00 08 

ÅBEN HVER DAG KL. 8.00 - 20.00 

Strellev 
Egon Sørensen 
Bjarne Lange 
 
Lyne 
Dagli’ Brugsen  
DK-benzin 
Lyne Smedeforretning 
Hans Medum 
Lyne Hotel 
Pode Plast 
Erik Andersen 
Claus Kristensen 
Kristian Dahl 
Per Uhd Kristensen 
Torben Hvelplund 
Lyne Vognsmandsforr. 
N.E.Jørgensen 
DLG. 
Erhard Lauridsen 

Tarm 
Stark 
BAXI 

Bachs Bageri 
Egvad Radio 
 
Ølgod 
Ugebladet 
Den Jyske Sparekasse 
Varde Biler A/S 
VPG Petfood 
Stark 
 
Andre 
Skjern Bank 
Danbor Service Mærsk 
Varde BMX klub 
Kofago, Lunde 
 

 
Vi siger STOR TAK til sponsorerne i forbindelse 

med årets Sportsuge og Sommerfest 
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BILLARD     
 
Så skal en ny billardsæson i gang. 
 
Vi er startet onsdag den 29. august 2007 kl. 19.30.  
 
Det er dog aldrig for sent at komme med til at spille, så vi håber, at mange inte-
resserede vil møde op i Billardlokalet, 1. sal, Strellev Forsamlingshus. 
 
Vi regner med, der er turneringskampe mandag og tirsdag. 
 
Onsdag vil der være åben billard, hvor der er en billardspiller tilstede  
fra kl. 19.30 – 21.00. 
 
Alle kan lære at spille billard, og vi spiller for hyggens skyld. Alle kan vær med– 
SÅ HOLD JER IKKE TILBAGE ! 
 
Vi er en nøgleklub, så når man har betalt kontingent, kan man få en nøgle mod at 
betale et depositum på 100 kr. 
           Evt. spørgsmål kan rettes til udvalget, 
           som består af: 
Kontingent 2007/2008: 
Turneringsspillere   850,- 
”Hyggespillere”   700,- 
Unge u. 18 år og  pensionister 450,- 
 

Vel Mødt 

Anders Jensen,  tlf. 75 25 03 87 
Bent Gregersen, tlf. 75 25 01 70 og 
Kristian Jensen,  tlf. 75 25 00 26 

Til alle de, som har præmiespil. 
  
Der er mange fra Strellev, som har præmier til at ligge i 
Lyne brugs,så når I ser i avisen, at I har vundet, skal I 
hente Jeres præmie i Lyne.  
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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 
   
SEPTEMBER: 
  2. 13. s. e. trin.      9.00 Vestager 
  9. 14. s. e. trin. 10.30 vestager 
16. 15. s. e. trin. 19.30 Buelund 
23. 16. s. e. trin. 10.30 Vestager 
30. 17. s. e. trin. 10.30 Buelund 
 
OKTOBER: 
  7. 18. s. e. trin. 19.30 Vestager 
14. 19. s. e. trin. 10.30 Buelund 
21. 20. s. e. trin. Ingen 
28. 21. s. e. trin.    9.00 Vestager 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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At være seende med Guds blik på 
sig – andagtsartikel over Lukas- 
evangeliet kap. 19 v. 41-48. 
 
livsrum foran sig. Men det gør lægens 
kone – den endnu seende: ”Uden frem-
tid er nu” Fortiden har vi med os en-
hver af os. Og vi slipper ikke for den. 
Heller ikke den ødelagte del – hvad 
enten det var os selv eller andre, der 
stod for den del. Det er endda en abso-
lut nødvendig del af det at komme vi-
dere på den gode måde i ens liv, at man 
ser” den ødelagte del ”i øjnene. At der 
altså var noget, der gik galt og måske 
endda rivende galt. Men at stirre sig 
fuldstændig blind på” hvad der kan fo-
rekomme at være ødelæggelse ”i ens 
liv, det må ikke ske. Da lammes man. 
Da stivner man som Lots hustru. At 
stirre sig blind på ødelæggelsen er det 
samme som ikke at kende sin besøgel-
sestid. Ikke at vide, hvad der tjener til 
ens fred. Ja, det er at give døden plads 
før tiden. 
 
Den portugisiske nobelprisvinder i lit-
teratur, 1998, José Saramago, har udgi-
vet romanen En fortælling om blind-

hed. Det er beretningen om en mærke-
lig, uforklarlig blindhed, der – som en 
yderst smitsom pest – breder sig med 
lynets hast. Alt bliver for den, som 
rammes, ikke mørkt, men mælkehvidt 
for ens blik, og man ser ingenting. Mi-
ster orienteringssansen. Og det også – 
viser det sig hurtigt – på et dybere men-

neskeligt plan. 
 Én af de første, der rammes, er para-
doksalt nok en øjenlæge. Sammen med 
andre blinde interneres han på brutal 
vis af de endnu seende – som i en vis 
forstand allerede er blevet blinde – for 
om muligt at begrænse epidemien. Men 
blindheden griber om sig og snart er 
hele samfundet ramt af denne altomfat-
tende, uforklarlige epidemi. 
 Både hos de internerede og siden hen 
overalt breder sig – sammen med blind-
heden – en skamløshedens moral. Bar-
bari og umenneskelighed, fordi ingen 
ser hinandens ansigt. Dog er der en en-
kelt, som på mirakuløs vis bevarer sy-
net – øjenlægens hustru, som godt nok 
længe vælger at spille blind, men som 
ser, og som forsøger at samle de gode 
kræfter. Hun er den, der holder sam-
men på den lille gruppe af de første 
blinde, der blev interneret. Ser dem og 
indgiver dem mod. 
 José Saramagos fortælling handler i 
høj grad om, hvordan vi lever af at bli-
ve set, og hvordan vores menneskevær-
dighed trues, når ikke vi ser hinanden, 
og dannelsens tynde fernis forsvinder. 
 Den endnu seendes eget syn, udsyn og 
menneskeværdighed er – som hun selv 
siger det et sted – truet, fordi hun ikke 
bliver set: ”Jeg kommer til at se mindre 
og mindre. Selv om jeg ikke mister sy-
net, vil jeg blive mere og mere blind 
hver dag, fordi der ikke er nogen, som 
ser på mig.” 
 Og dog så er hun den, der stadig bliver 
ved med at se og gør det muligt for de 
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andre i gruppen – trods deres mælke-
hvide blindhed – så dog alligevel et 
stykke af vejen at ”have øje for hinan-
den” og bevare en vis værdighed. 
 Som hun siger det: ”Hvis vi ikke er i 
stand til at leve fuldt og helt som men-
nesker, bør vi i det mindste gøre alt for 
ikke at leve helt og fuldt som dyr …”. 
Og som hun tænker det for sig selv: 
”… blindheden er også dette at leve i 
en verden, hvor håbet ikke længere fin-
des.” De andre, de hårdt ramte i grup-
pen, er alle i færd med at stirre sig blin-
de på ødelæggelsen, på fortiden, det ø-
delagte landskab bagude, og ser ikke 
noget tiden ikke noget som helst værd 
…”, siger hun, som kæmper for an-
stændigheden, holder fast i håbet, og 
som siger til de andre: ”Det eneste mi-
rakel, vi kan udføre, det er at leve vide-
re – at beskytte det skrøbelige liv fra 
dag til dag, som om det er livet selv, 
der ikke kan se – der ikke véd – hvor 
det skal gå hen … men som har overgi-
vet sig til vores hænder efter at have 
formet os …” – og som vi herefter må 
tage vare på. 
 
Forfatteren José Saramago, som er be-
kendende ateist, må finde sig i, at hans 
fortælling om blindhed her bruges til at 
fortolke og forstå kristendommens tale. 
Jesu ord om at ”kende sin besøgelses-
tid” (Luk 19,44) og ”vide, hvad der 
tjener til vor fred” (Luk 19,41). 
 Kristus er for os ”den endnu seende”. 
Den, der – som en seer – er kommet til 
os blinde og svagtseende. Kommet til 

os for at føre os og lægge livet i vores 
hænder. Trods det svage syn give os 
orienteringssans, visdom og indsigt til 
at kunne leve som mennesker. Stille et 
håb frem for os, en tilgivelse og en for-
jættelse, så at vi ikke behøver stirre os 
blinde på ødelæggelse i vores liv, men 
på ethvert sted i tilværelsen – selv når 
vi bliver gamle og grå – må rette os 
mod fremtiden som mulighed. 
 Et sådant sted skal templet – eller for 
os: kirken og dens gudstjeneste være. 
Ikke en røverkule, hvor jeg kun tænker 
på at føre mig selv frem, et sted for … 
snæversyn og manglende anstændig-
hed; men et sted, hvor du og jeg retter 
os ind efter det håb, Gud i Kristus har 
stillet frem for os. Håbet om opstandel-
se, om liv af døde. Håbet om, at alt skal 
blive godt. Dét store håb, som i kristen-
dommen har fået så mange udtryk. Og 
blandt andet billedet, visionen af Det 
ny Jerusalem. Den himmelske stad med 
gader af guld og ædelstene og evig 
fryd. Genoprettelsen af det ødelagte i 
en form, som langt overgår selv den 
største forventning. 
 Nogle kalder det en utopi. Et sted, som 
ikke eksisterer. Men om det så var det, 
så er det absolut nødvendigt for enhver 
af os at have et håb forude. ”Vi er ikke 
kun det, vi er eller var; vi er også det, 
vi gerne vil blive”, som forfatteren Ta-
ge Skou Hansen har sagt det. Eller må-
ske endnu bedre: Det vi kan blive! 
 Det er af afgørende betydning for os, 
for vores værdighed og anstændighed, 
at vi – trods al ødelæggelsen som et 
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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 
 

Helvede selv – ser fremtiden som mu-
lighed. At vi knytter til ved et livssyn, 
som gør os i stand til at se, hvad der 
tjener til vores fred og kende vores be-
søgelsestid. Udnytte hver ”gunstig lej-
lighed” til at tage ordentligt vare på li-
vet og på hinanden. 
 Det gør ingen bedre end ved” til sta-
dighed at tro sig set af Kristus, ”som vi 
blev det allerede i dåben. Men så også 
af al kraft holde fast ved det” synsfæl-
lesskab med ham. ”Tro på Kristus som 
den, der ”tjener til min fred”. Aldrig 
forlader mig; men ser mig og leder mig 
frem til det bedste af alt: Gudsfreden. 
Dén forunderlige fred, som vi allerede 
nu ser glimt af, og som til sidst engang 
skal blive alt i alle” (Gudmund Rask 
Pedersen). 
 
Må Gud Helligånd hjælpe os til at ken-
de hans besøgelsestid hos os. At vi vi-
ser os villige til at lade os besøge af 
hans usynlige ansigt på os. At vi bliver 
og holder os seende til med Guds blik 

over os at tage imod andres blikke – 
andres blikke af glæder, sorger, tvivl og 
fortvivlelse. Og at vi har tillid til, at an-
dre ligeledes ser de forskellige udtryk 
fra vore ansigter og lader os tage imod 
af dem – lader os besøge. Amen. 
 
          Jens Thue H. Buelund 
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¨Postbesørget blad 
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September: 
  5. Avisindsamling * 
  9. Loppemarked * 
10. Præmiewhist 
24. Præmiewhist 
 
Oktober: 
  8. Præmiewhist 
22. Præmiewhist 
27. Stidag * 
 
 
  
 

 
November: 
  5. Præmiewhist 
  7. Fællesspisning og foredrag 
10. Avisindsamling 
25. Julemarked i Forsamlingshuset 
 
 
 * Se tidspunkter inde i bladet 
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