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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: Jeanette Jensen         75 25 05 11 
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 49 

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 

Sommerfest:Randi K. Madsen  75 25 08 08   

                    Louise Hvelplund 75 25 04 08  

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: 

 

Inden vi ser os om er det december, så 
 

Bladudvalget ønsker læserne 

glædelig jul og godt nytår. 
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Fjord og Fjeld i Norge 
Af: Helga Clausager og Thora Laursen 

Vi havde besluttet os for en tur til Nor-

ge, og valget faldt på Riis Rejsers 

”Fjord og Fjeld”. Ejnar kørte os til 

Skjern, hvor vi stod på en opsamlings-

bus kl. 7 om morgenen mandag den 

13/8.  

I Viborg kom vi over i den rigtige bus, 

og der stod vores guide Lene også på. 

Hun havde studeret og arbejdet 2 år i 

Bergen, så hun var godt kendt. Derud-

over havde hun været guide på turen to 

gange før. Vores chauffør hed Dirch, 

og var en meget behagelig fyr. Bussen 

var fra Hammershøj. Vi rejste sammen 

med 34 dejlige mennesker fra hele Jyl-

land. Nu gik det mod Frederikshavn, 

hvorfra vi skulle sejle til Gøteborg med 

ankomst ved 15 tiden. Det var en flot 

tur gennem den svenske skærgård. Vi 

kørte op gennem Sverige og over den 

norske grænse til byen Sarpsborg, hvor 

vi spiste og overnattede på Rica Saga 

Hotel. Maden var fantastisk der, som 

på hele turen.  

 

Tirsdag.  

Vi kørte fra hotellet mod Oslo. Under-

vejs fortalte Lene om Norge, om 

geografien, kulturen og sproget. Det 

sidste er et kapitel for sig, da nordmæn-

dene har to sprog, nemlig bokmål, som 

ikke volder os danskere ret mange pro-

blemer og nynorsk, som er dannet af 

deres dialekter. Man kan godt få mis-

tanke om, at dette fænomen også ind 

imellem giver nordmænd visse vanske-

ligheder. Det er nemlig et krav, at en 

del af deres tv udsendelser tekstes.  

Vi fik udleveret en sangbog, og den 

blev benyttet hver morgen på hele tu-

ren.  
I Oslo var vi på rundtur, og så bl.a. 

kongeslottet, universitetet, Nobels 

Fredscenter og rådhuset. 

Til sidst gik vi en tur i Vigelandsparken 

hvor billedkunstneren Gustav Vige-

lands 671 figurer af mennesker, kunne 

sætte mange tanker i sving. Der var 

forresten også mange smukke danske 

Poulsen roser i parken.  
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Nu gik det mod Lillehammer, men vi 

gjorde ophold i Gjøvik undervejs. Der 

så vi den fantastiske fjeldhal som blev 

bygget eller mere korrekt, hugget ud af 

fjeldet til vinterolympiaden i 1994. Den 

kan rumme 5830 tilskuere, og bliver 

bla. brugt til ishockey og håndbold. Der 

er også svømmehal og meget andet  

Man fjernede 29 000 lastvognslæs sten,  

for at gøre plads til det hele. Hallen 

ligger 120 m inde i fjeldet. I Lysegårds-

bakkerne så 

vi det olym-

piske anlæg, 

som p.t. 

blev brugt 

til sommer 

skihop.  

Til vores 

overraskelse 

havde Dirch 

pakket bus-

sen med 

mad og 

drikke til hele turen, og i løbet af ingen 

tid kunne han og Lene anrette et fro-

kostbord, med alt hvad hjertet og ma-

ven kunne begære.  

Regnvejr var ingen hindring, det blev 

menuen bare tilpasset efter. Når vi hav-

de spist, skiftedes vi til at vaske op.  

 

Lillehammer ligger hvor søen Mjøsa og 

Gudbrandsdalen mødes. Byen har ca. 

25 000 indbyggere. Efter indkvartering 

og spisning på hotellet, gik vi til Mai-

haugen parken, som er et frilandsmuse-

um, hvor der er samlet 165 bygninger 

fra Gudbrandsdalen, gamle træhuse helt 

tilbage fra år 1200. Kirken fra Garmo, 

hvor Knut Hamsun blev døbt, findes 

også her.  

Onsdag.  

Vi kørte nu op gennem Gudbrandsda-

len i regnvejr, mens Lene fortalte om 

Hamsun og Henrik Ibsen og     

spillede Griegs musik til Peer Gynt, det 

var fint. Hun fortalte også om Norges 

nationaldag d. 17. maj. En dag som 

virkelig fejres efter alle kunstens regler. 

Da bliver nationaldragten luftet, hvis 

man har en sådan, men det får de fleste 

på et tidspunkt. Den er dog dyr i an-

skaffelse, ca. 25 000, men så holder den 

også hele livet. Dragten kaldes en bu-

nade. 

  Efter en otopause ved den berømte 

Ringebu stavkirke, kørte vi til Lom, 

som også har en stavkirke. Den var vi 

inde at se. Kirken nævnes første gang i 

1270, men det menes, at den er ældre. 

Der var en dame, som fortalte om kir-

ken, men det forstod vi desværre ikke 

ret meget af.  

Nu kørte 

vi gennem 

et fantast- 

isk vildt 

bjergland-

skab, hvor 

vi efter-

hånden fik 

udsigt til 

den evige 

sne. Vide-

re ad Nib-

bevejen til Dalsnibba, et 1505 m højt 

udsigtspunkt, langt over trægrænsen, og 

et af de højeste punkter man kan nå 

med bil i Nordeuropa.  

Der var nogle af deltagerne, der havde 

svært ved at nyde den flotte tur pga. de 

mange hårnålesving.  
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Efter vi var godt nede igen, kørte vi til 

Geiranger, hvor vi skulle overnatte. Om 

aftenen shoppede vi lidt, og beundrede 

solnedgangen og et stort krydstogtskib, 

som havde kastet anker. Geirangerfjor-

den er over 200m dyb, hvilket gør det 

muligt, for selv meget store skibe at 

sejle på den. At der også er betagende 

smukt, fik vi at se dagen efter, hvor vi 

sejlede til Hellesylt. 

Det var en tur på ca. en time, og under-

vejs så vi bl.a. De syv søstre, som er 

syv vandfald ved siden af hinanden. På 

modsatte side var der et enkelt vand-

fald, som så kaldes Frieren.  

Vi sejlede også forbi flere fraflyttede 

fjeldgårde. På denne ubeskriveligt flot-

te tur var vejret med os, solen skinnede 

i det stille, grønne vand. Vi kørte så 

over Loen og Olden til Brikdalsbræen, 

hvor vi travede et par timer, og nåede 

næsten op til bræen. 

Nogle betalte for at blive kørt i små 

vogne, for det var en meget anstrengen-

de tur, som 

også gik 

gennem 

brusende 

fossefald. 

Godt nede 

nød vi kaf-

fen, som 

Lene og 

Dirch stod 

parat med, 

jeg tror 

også, vi fik 

en lumum-

ba ... varm kakao med flødeskum og 

cognac.  

Til sidst kørte vi langs den grønligblå 

Jølstravatnet, som er smeltevand fra 

bræen. Smukt var der. Dagen endte i 

Førde, hvor vi overnattede. 

  

Fredag kørte vi fra hotellet kl. otte, da 

vi skulle nå en færge. Undervejs gjorde 

vi ophold ved den imponerende Halder-

foss, men det var desværre regnvejr.  

Vi nåede frem til Sognefjorden, som er 

Europas længste og dybeste fjord. Den 

er 204 km. lang og op til 1398m. dyb. 

Efter sejlturen over Sognefjorden fra 

Dragsvik til Vangnæs nåede vi frem til 

Hopperstad, hvor vi så endnu en stav-

kirke. Den 

var fra 

1130, og 

bliver kun 

brugt ved 

særlige 

lejligheder. 

Den var 

meget 

mørk og 

dyster, helt 

uden vin-

duer. En 

ung mand 

fortalte om kirken, og ham kunne vi let 

forstå. Vi fortsatte over Vikafjeldet 

gennem mange hårnålesving med op til 

15 prc. stigninger, og så gik det videre 

til Voss, hvor vi gik lidt rundt på egen 

hånd.  

Der så vi bl.a. en stor kirkegård. Kirke-

gårdene i Norge er plæner med grav-

sten, med lidt blomster foran. Vi så in-

gen med hække eller andre planter. Tu-

ren gik nu videre til Bruravik, hvorfra 

vi sejlede over Hardangerfjorden til 

Brimnes. Området deromkring kaldes 

Norges frugthave. 

Dagen endte i Eidfjord hvor vi skulle 
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sove to nætter.  

Vi gik i Coop og købte ind til om afte-

nen, hvor vi fik besøg af to søstre, Ing-

rid og Lilly. Det var hyggeligt. Vi hav-

de også plads nok til gæster, da vi hav-

de fået en suite, to store værelser med 

tilbehør.  

 

Lørdag kunne vi sove lidt længere, og 

da skulle vi ikke have kufferten med.  

Vi skulle først køre ud mod Vøringfos-

sen kl. 9. Det var desværre meget diset, 

så vi måtte faktisk nøjes med bruset fra 

den imponerende fos, som har et frit 

fald på 182 

m. Vi kør-

te selvføl-

gelig gen-

nem et utal 

af tunnel-

ler. De er i 

sig selv 

utrolige 

bygnings-

værker.  

Den læng-

ste tunnel i 

Norge er 

næsten  
25 km. lang.  

Vi ankom til Sima kraftværket, hvor vi 

først så en film om historien bag vær-

ket, og efterfølgende kørte vi 700m ind 

i fjeldet, hvor en guide fortalte om pro-

duktionen, der er ganske enorm. Dan-

mark får også strøm fra Sima værket, 

når vi har behov for det.  

Nu skulle vi så besøge Bjørg Viik, en 

dame på 80 som boede helt alene på sin 

gård sammen med sine 11 får, næsten 

600 m. o v. h. Indtil Simakraftværket 

blev bygget, var det verdens ensomste 

og mest utilgængelige gård, men hel-

digvis for familien, blev der så lavet en 

vej næsten helt derop. At den også kal-

des verdens dyreste privatvej, er let at 

forstå, den gik nemlig også gennem en 

tunnel. Det var en stor oplevelse, at 

høre Bjørg Viik fortælle om slægtens 

barske liv, gennem mange hundrede år.  

Der er lavet film og skrevet bøger om 

folket på Kjeåsen, som stedet hedder. 

Meget spændende læsning.  

Tilbage i Eidfjord gik vi rundt på egen 

hånd. Det var rigtig dejligt vejr, og vi 

nød turens eneste is sammen med Bar-

bara, som var kemiingeniør på  

Cheminova. Hun var fra det tidligere 

D.D.R. og havde meget interessant at 

berette om.  

 

Søndag forlod vi vores flotte hotel, for 

at begive os op over Hardangervidda,  

Europas største højslette, der med sine 

7400 kvadrat km. er som et bølgende 

hav af sten. Et næsten goldt fjeldpla-

teau, i 1100 til 1400 m. højde, og sne-

dækket det meste af året. Midt i øde-

marken var der pludselig en Samebo-

plads med boliger af tørv, så stedet 

faldt i et med omgivelserne. Der var en 
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lille butik, hvor nogle købte trøjer og 

støvler. Der skulle også være en del 

vildrener, men vi så desværre ingen. 

Et øjeblik havde vi udsigt til Hardan-

gerjøkulen, som er 1839 m. høj, og et 

mægtigt område med isbræer. Vi kørte 

videre gennem Numedalen til Kongs-

berg, hvor vi var nede i de gamle sølv-

miner, i hvert fald de fleste af os.  

Det er ikke et sted for folk med tendens 

til klaustrofobi. Det var spændende, 

men også en kold, uhyggelig tur, som 

gjorde stort indtryk. Minedriften be-

gyndte i 1600 tallet, ved hjælp af tyske 

ingeniører. På den tid var det Norges 3. 

største by, og den første indvandrerby. 

På et tidspunkt arbejdede der 4.000 i 

minerne. Mange var kun børn.  

Minerne lukkede i 1958, da kunne man 

ikke mere konkurrere med Mexico. I 

dag er der butik og museum, og så kan 

man køre langt ind i fjeldet, i små tog-

vogne, hvor der lige netop kan sidde 8 

personer. Det tager 12 min. at køre der 

ind, og man skal have ørepropper i , for 

at klare larmen. Man får så en times 

guidet rundvisning i minegangene. Vi 

gik en lang tur op og ned i gruberne.  

Det tilgængelige område er på størrelse 

med et 5 etagers hus. Guiden fortalte 

minens historie, som var meget griben-

de på godt og ondt. Han trak paralleller 

op til vore dages olieeventyr og mente, 

at man dengang som nu, brugte penge-

ne, før man havde fået dem i lommer-

ne. Det bekymrede ham. Tankevækken-

de, når man ved, at da Norge i 1905 

blev selvstændig, var det som en af ver-

dens fattigste nationer. I dag er det et af 

verdens allerrigeste lande, men man har 

alligevel økonomiske vanskeligheder. 

Vi fortrød ikke, at vi tog turen ned i 

minen, men det var rart at komme op 

igen.  

Nu var vi næsten ved vejs ende, og 

fortsatte mod Oslo, hvor vi gik ombord 

på Color Festival færgen, et kæmpe-

stort skib, med plads til 2000 passage-

rer.  

De havde da heller ikke helt styr på 

antallet, hvilket bevirkede, at vi blev 

over to timer forsinket. Vi fik en over-

dådig middag ombord. Det blev en me-

get stille overfart, så vi sov godt og 

vågnede op til et lækkert morgenbord, 

før vi gik i land i Frederikshavn. Det 

var regnvejr, da vi stod på bussen igen, 

og nu gik det så ned gennem Jylland, 

hvor bussen langsomt blev tømt. Vi 

havde kørt 1692 km. i Norge og Sveri-

ge. Måske ikke så meget, men det blev 

til rigtig mange flotte timer i bussen, 

p.gr. af terrænet, der gjorde det nødven-

digt at køre med lav hastighed, det me-

ste af tiden.  

I Skjern stod Birgitte og tog imod, for 

at køre os det sidste stykke hjem efter 

en pragtfuld tur.  

Thora og Helga.  

 

Du kan se flere billeder fra turen på 

www.strellev.dk 

.  
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Strellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev Sogneforening 

 

Vedr. sammenlægning af foreninger i Strellev. 
 

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Peter Bertelsen, Lars Nielsen, Jan-

nik Christiansen, Tage Johannessen, Anders Jensen og John Sandholm, som skal 

drøfte den fremtidige struktur på foreningslivet, primært Sogne- og Foredrags-

forening inkl. forsamlingshuset, i Strellev. 

Gruppen skal komme med forslag og ideer til nye tiltag og arrangementer, så vi 

fortsat kan holde liv i foreningerne i vores landsby. 

Ideer fra indbyggerne i Strellev sogn modtages med tak og kan afleveres til én af 

deltagerne i arbejdsgruppen. 

 

Fællesspisning og videoforedrag  
onsdag den 7. november 2007 kl. 18.30  

i Strellev Forsamlingshus. 
 

Menu:  Farsbrød m. kartofler, sovs og blandet salat samt        

kaffe m. småkager. 

Pris:   50 kr. Børn u. 14 år halv pris. 

Efter spisning kan man opleve en tur til Sydamerika med 

Anny og Arne Nielsen Strellev. 

 

Tilmelding senest den 4/11 til:  

Friskolen, tlf. 7525 0114 eller Dorte Lundgård, tlf. 7525 0353. 

Arr. Friskolen, Foredrags-, Jagt-, Sogneforeningen og Menighedsrådet. 
 

 
Tirsdag den 20. november kl. 19.30 i Strellev Forsamlingshus 
afholder Strellev Sogneforening ordinær generalforsamling  

. 

På valg er Dennis Petersen, Kim Thygesen og Kaja Johannessen. 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Forslag skal være Dennis Petersen, tlf. 7525 0959 i hænde senest 12/11-07. 

Venlig hilsen Bestyrelsen. 
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                 Friskolen siden sidst 

 

 

  Der er telefonisk indskrivning til det kommende skoleår  

  den 6, december 2007 mellem klokken 08.00 og 18.00. 

Julehygge, basar og  fællesspisning Luciadag torsdag d. 13. december. 
Basaren åbner kl. 16.30.  

Ribbenssteg serveres kl. 18.00. 

Der kan købes spisebilletter allerede fra mandag den 3. december. 

Prisen er :  45, - kr. pr. voksen og 20,- kr. pr. barn. 

Udtrækning af gevinster sker ca. kl. 19.30. 

   

REKLAMER PÅ MULTIBANE. 
Har man lyst til at få sit firmalogo/reklame monteret på banderne på skolens 

multibane, kan det lade sig gøre, hvis man tager kontakt til 

Friskolen, Tlf. 75 25 01 14.            Venlig hilsen  

              D.L. 

Vi vil her gerne bringe en varm tak til de folk, der har sponse-

ret deres gamle jernstykker til skolen. 

Det er helt overvældende, så meget det er blevet til. Nu er det så spændende for 

os, hvad vi kan få det solgt til. 

 

                    På vegne af friskolen 

      Dorte K. Lundgaard 
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Dagli’ Brugsen Lyne 
kører varetur 
���� 75 25 00 08 

ÅBEN HVER DAG KL. 8.00 - 20.00 

INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP 
Lørdag den 10. november kl. 13.00 og lørdag den 19. januar 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 lan-

det kan de afhentes, hvis man har mange.  

Henvendelse herom til tlf. 75 24 57 02 eller 75 24 60 83. 

  NYE GYNGER 
  Sogneforeningens nye gynger er nu taget i brug. (se bagsiden) 

  En stor tak for økonomisk støtte bringes her til  Strellev/Lyne Banko. 

 

STOR TAK 

 

Til personale, børn og forældre tilknyttet Kastanjehuset. 

Jeg vil gerne sige jer alle en stor tak for gaverne og alle de dejlige oplevelser I 

har givet mig gennem min tid i Kastanjehuset! 

Det har altid været en fornøjelse at møde på arbejde, og takket være jer alle, vil 

jeg tænke tilbage på det sidst år med et smil . 

 

På gensyn fra Christina Storm. 
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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 revy skal skrives. 

        Hilsen Revyholdet 

HJÆLP!! 
Vores Loppemarked er godt overstået - med et overskud på godt 15.000 kr. 

Mange tak til alle hjælpere for deres indsats denne weekend. 

En stor del af overskuddet er gået til nyt gulvtæppe i den lille sal - 

rigtig flot. 

Nu har vi så det STORE problem, at vi mangler et sted til opbevaring af 

lopper, så vi løbende kan indsamle disse.  

Håber der er nogen, der kan hjælpe os? 

JULEMARKED 
Som tidligere annonceret, vil vi forsøge at afholde Julemarked i  

Forsamlingshuset søndag den 25. november kl. 12.00 -16.00. 

MEN - MEN - Vi mangler kræmmere indenfor juleting, så skynd dig at tilmelde 

dig til Birthe Pedersen - 7525 0399 senest den 10. nov. - 

ELLERS bliver vi desværre nødt til at aflyse igen i år. 

VINTERFEST 
Sæt kryds i kalenderen ved den 22. februar 2008, for da er der  

VINTERFEST i Strellev Forsamlingshus. 

Husk at give lyd, hvis du har noget til revyen! 

Generalforsamling mandag den 4. febebruar 2008 i Forsamlingshuset. 
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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 Jagtforening           

 

 

 

Fællesjagt:   Lørdag den 8. december kl. 10.00 

                    Mødested: Jens Møller Madsen, 

                               Kærgårdvej 15, Strellev 

 

Rævejagteter: Søndag den 30. december 2007 kl. 10.00 
                      Mødested: Kristian Jensen 

                      Madpakke medbringes 

 

                      Lørdag den 26. januar 2008 
                      Morgenkaffe kl. 9.00 i Forsamlingshuset 

                      Rævejagt kl. 9.30 

                      Frokost i Forsamlingshuset. 

 

  Alle med gyldigt jagttegn er velkomne på rævejagterne  

 

General- 
forsamling:  Lørdag den 26. januar 2008 kl. 19.00  
   i Forsamlingshuset. 
   Der serveres traditionen tro gule ærter mm. 

 

Tilmelding til Ernst Øllgaard 

 

Medbring trofæer fra det forgangne år. 
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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 
   

NOVEMBER: 
  4. Alle Helgen 19.30 Buelund 

11. 23. s. e. trin. 10.30 Vestager 

18. 24. s. e. trin.   9.00 Buelund 

25. Sidste s. i 

      Kirkeåret 10.30 Vestager 

 

DECEMBER: 
  2. 1. s. i advent 14.00 Vestager 

  9. 2. s. i advent 10.30 Buelund 

16. 3. s. i advent 19.30 Buelund 

23. 4. s. i advent 10.30 Vestager 

24. Juleaften  15.00 Vestager 

25. Juledag  10.00 Vestager 

26. 2. Juledag 11.00 Buelund 

30. Julesøndag Ingen 

 

JANUAR 2008: 
  1. Nytårsdag 10.30 Vestager 

  6. H. 3 k. søndag  19.30 Buelund 

13. sidste s. e. H. 3 k.10.30 Buelund 

20. Septuagesima  9.00 Buelund 

27. Seksagesima Ingen 

 

FEBRUAR: 
  3. Fastelavn 19.30 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. 

ADVENT 
Søndag den 2. december medvirker 

Ølgod kirkekor og Friskolen ved ad-

ventsarrangementet.  
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Ordene og meningen.  
Gudstjenesten er fuld af ord  fra vi 

kommer til vi går. Inden for de sidste 

godt 100 år er der så kommet   orgelspil 

med præludium og postludium. Men 

ellers er alt, hvad der foregår i kirken 

præget af ord. 

      Når der er ord imellem  os, så er vi 

også vant til, at så er der også mening. 

Når der bliver kaldt ind til spisning, ja, 

så kommer vi. Det er ved hjælp af orde-

ne i vor daglige tilværelse, at  vi samar-

bejder  om løsningen af  både arbejdets 

og hjemmet opgaver.  De ord vi således 

bruger sammen skaber sammenhæng  

og mening i vor tilværelse. 

     Det er anderledes med  ordene i 

gudstjenesten. Ordene i gudstjenesten: 

Salmerne, læsningerne, bønnerne og 

prædikenen  er kun til stede som ord. 

Ordene i gudstjenesten lever helt deres 

eget liv.  Ordene bliver holdt sammen 

af  bygningen og den fastsatte tidsram-

me.  Det som sker, når vi møder  guds-

tjenestens ord, er at  vi med vort eget 

sind kan blive vævet ind  i ordene og 

alle de  følelser og  erindringer, som 

bliver  udtrykt med ordene. 

     Vi mennesker har altid spørgsmål til 

vor tilværelse.  Der er så mange spørgs-

mål i vort liv: Om hvorfor dette eller 

hint sker. Om hvad meningen nu er 

med at man skal gøre  det ene eller det 

andet, eller om man overhovedet skal 

gøre noget. Der er også alle de politiske 

spørgsmål, som medierne konfronterer 

os med, som vælgere. 

    Der er langt flere spørgsmål end der 

er svar. 

    Når vi skal svare, så søger vi et så 

godt grundlag for vore beslutninger, 

som muligt. Igen og igen må  vi konsta-

tere, at  vi, når vi skal svare på alle de 

spørgsmål, som bliver stillet til os, ja, at 

vi da  ofte  må svare ud fra, hvad vi 

tror, er det rigtige. 

   Der er selvfølgelig noget, som altid er 

rigtigt: At man skal overholde færdsels-

loven og straffeloven. Det som  vi har 

svært ved at svare på, er  om hvordan vi 

skal leve sammen med ægtefælle, børn 

og familie.  Det er også svært at finde 

ud af, om man skal være energisk i for-

eningslivet eller om man skal  foretræk-

ke at leve som en af de stille i landet. 

    Når der i gudstjenesten tales om Gud 

og om Helligånden, så  er det nærlig-

gende, at man kan få den opfattelse, at  

der med alle gudstjenestens ord bliver 

givet os  svar på de spørgsmål, som vi 

kommer med. 

   Så vidt som jeg kan se, så  får man 

ikke   ved hjælp af gudstjenestens ord 

svaret  på sine spørgsmål. 

   Det som sker er derimod, at man bli-

ver  præsenteret for  de svar, som andre 

mennesker i tidens løb har givet på de 

spørgsmål, som mennesker altid har 

stillet sig. 

   Af og til har det i kirkens og i vort 

samfunds historie  været sådan, at  det 

var i kirken, at man  fik foreskrevet, 

hvad man skulle svare  på tilværelsens 

spørgsmål. Det, som skete var at man 

gjorde  sin religion til fundamentalisme. 

Da de grundtvigske  og missionske 
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vækkelser gik ind over  Danmark fra 

omkring 1860, så  oplevede den enkelte 

– når man gik ind i disse vækkelser – at 

få givet et fælles fundament for, hvad 

skulle tænke, tro og gøre. 

  Der blev bygget  andelsmejerier, høj-

skoler, sparekasser, forsamlings- og 

missionshuse. Man kom til at leve i et 

miljø  af både  praktisk og åndelig ka-

rakter. 

  Nu er  vækkelserne  ved at klinge ud. 

Det, som før var udtryk for virkekraft 

og fællesskab, er nu ved at blive til  

foreninger, som man vælger til og fra 

afhængig af, hvad vi selv får ud af det.  

Nu drejer det sig ikke længere om pri-

mært have ansvar for samfundets sva-

geste – om at løfte i flok  og få alle med 

– nej, nu drejer det sig om mig og om 

hvordan jeg får glæde i min tilværelse. 

Velfærdsindividualismen er kommet 

ind  over mange af os. 

   Her midt  imellem os ligger så kirken 

og  gudstjenesten med alle dens ord, 

med alle vore følelser og alle vore erin-

dringer om  juleaften, om barnedåb, 

konfirmation, bryllup og begravelse. 

  Der var en søndag  i efterårsferien, 

hvor der ikke var nogen gudstjeneste i 

Strellev Kirke.  Præsterne i Ølgod-

Strellev hjalp i Hodde-Tistrup og 

Thorstrup-Horne.  Et par dage efter at 

der ikke have været nogen gudstjeneste, 

så mødte jeg en mand, som spurgte om, 

vi var ved opgive  det hele, siden der 

ikke var nogen gudstjeneste  i Strellev. 

Hertil kunne jeg kun give  ovenstående 

praktiske forklaring. 

Når man  altså sådan læser i gudstjene-

stelisten og lægger mærke til om der er 

gudstjeneste eller ej, så må det hænge 

sammen med, at  søndagsgudstjenesten 

nu har fået symbolsk  karakter. 

Det som gudstjenesten på denne  måde 

giver udtryk for er at man vil, at der 

skal være et sted   her i sognet,  hvor 

følelserne og erindringerne  bliver for-

met i ord. 

Det som altså er det afgørende, at der er 

et sted, hvor man søndag efter søndag 

skal kæmpe   for at  finde ord, der   kan 

udtrykke alle vore spørgsmål,  og  skal  

kæmpe   for at søge  efter de svar, som 

enhver tidsalder ønsker, at der skal 

kunne formuleres. 

 

Skulle det så ikke lykkes at få det med 

ordene, meningen og gudstjenesten  til 

at  blive til noget, så skal man huske på, 

at  Gud allerede har givet os meningen 

med vort liv. Vi har alle medmenne-

sker, som vi kan elske og holde af – ja, 

og der er nogen, som holder af os. .  

Det er der, at vi finder meningen. Orde-

ne kommer altid bagefter. 

HV 
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November: 
  5. Præmiewhist 
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25. Julemarked i Forsamlingshuset * 

 

December: 
  2.      Adventsgudstj. i Strellev Kirke *          

3.      Præmiewhist 

  6.      Telefonisk indskrivning * 

13. Julehygge og Luciadag  

  på Friskolen * 

17.  Præmiewhist 

Januar: 
14.  Præmiewhist 

19.  Avisindsamling * 

28.  Præmiewhist 
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