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FORENINGSOVERSIGT:
Strellev Sogneforening:
Formand:Dennis Pedersen
75 25 09 59
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
Jens Thue Buelund

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

75 24 40 65 Udvalgsformænd:
75 25 05 08
75 24 46 62 Fodbold: Susanne Højvang
Håndbold: Benny Lange
75 25 02 82
Gymnastik: Marianne Bargisen 75 24 66 49
Strellev Foredragsforening:
75 25 03 87
Formand: Niels Aksel Dalgas 75 25 06 09 Billard: Anders Jensen
75 25 03 17
Revy:
annikabbertelen@mail.dk Badminton: Vagn Andersen
Strellev Forsamlingshus:
75 25 02 55 Volleyball: Kent H. Sørensen 75 25 03 64
Sommermotion: Bente Schelde 75 25 02 31
Strellev Friskole:
75 25 01 14 Ungd. klub: Marianne Nielsen 75 25 06 07
Formand: Hans Vestager
75 24 40 65 Sommerfest:Randi K. Madsen 75 25 08 08
Louise Hvelplund 75 25 04 08
Leder: Dorte Lundgaard
75 25 03 53
Sportsuge: Kent H. Sørensen 75 25 03 64
Strellev Svømmeklub:
Kontaktperson: D. Lundgaard 75 25 03 53
Strellev Heste- og Kræmmermarked:
Strellev Puljepasningsordning:
Formand: Jeanette Jensen
75 25 05 11 Formand: Tage Johannessen 75 25 01 18
Strellev Børnehave &
fritidsordning:
75 25 07 30 Bladudvalget:
Formand: Marianne Schlüter 75 24 60 86 Kontaktperson: Inger Jensen 75 25 03 87
Strellev Vandværk:
Formand: Bent Gregersen
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75 25 01 70

Nytårshilsen fra Multietnisk Forening, Ølgod og Omegn
Af: Agnethe Gammelgård Jensen
Der er stadig liv og megen energi i
den multietniske forening, som en
tidligere ”Strellev-dreng” for nogle
år siden var med til at starte, og
selv samme Bayo Sanni er også
stadig foreningens formand.
Det må derfor være på sin plads at
holde hans oprindelige lokalsamfund orienteret, så da jeg modtog
tilbud om at skrive til Strellev Sogneblad, ”lå emnet lige til højrebenet”.

hold hvert år. I år var menuen libanesisk, vinen italiensk, øllet dansk,
legene rumænske og bosnisk/
danske og underholdningen burmesisk og dansk.
Man kan oprigtigt kalde festen multikulturel, for ud over dansk-danske

Vi har netop afholdt ét af foreningens traditionelle arrangementer,
nytårsfesten. Den finder altid sted i
starten af januar i Kulturhuset, Ølgod - i år den 11. januar. I virkeligheden er det stort set kun tidspunktet, og at det er en nytårsfest, der er gæster var der irakisk-danske, aftraditionelt, for bestyrelsen sætter
ghansk-danske, burmesisk-danske,
faktisk en ære i at finde på nyt ind- bosnisk-danske, filipinsk-danske,
rumænsk-danske, polsk-danske,
tanzaniansk-danske og srilankanskdanske. I alt deltog ca. 120 af foreningens store og små medlemmer, og man fornemmede og oplevede kulturmøder af bedste slags.
Multietnisk Forening har mange gøremål og aktiviteter. Ud over socialt
samvær er der dagligt og ugentligt
mange mindre og større ting at
3

støtte og hjælpe nydanskere med, erne, og man vil opleve, at det ligeså som papirarbejde, bolig, arbejde, fremt kan være sjovt og hyggeligt at
lave lektier. Også børn fra Strellev
Friskole har fået tilbuddet, idet Lektiecafeen betaler busbilletten, men
det er fortrinsvist Ølgod-børn, der
benytter cafeen. Hvis man skulle
have lyst, er det stadig muligt at tilmelde sig, man skal blot møde op.

danskundervisning, cykelundervisning, kørelejlighed, vagtlæge m.m..
Ølgod modtager til stadighed flygtninge – også dette år kommer et
antal kvoteflygtninge fra Burma.
Langt de fleste nydanske medborgere er meget interesseret i kontakt
til lokalbefolkningen, og i den sammenhæng er Multietnisk Forening
et godt og nyttigt bindeled, og som
sådan også en god tryghed for
mange.
Bayo er næstformand i Integrationsrådet i Varde kommune, og således
er foreningen også på det politiske
område delagtig i integrationsarbejdet. Desuden er der stor tilslutning
til og gang i den lektiecafe, som foreningen i indeværende skoleår har
startet i samarbejde med Biblioteket. Lektiecafeen har ca. 25 faste
deltagere, som efter behov møder
op tirsdag og torsdag fra 15.3017.30 i Kulturhuset, hvor to faste og
nogle frivillige lektiehjælpere er klar.
Lektiecafeen er for alle skolebørn.
Man er også velkommen, selv om
man ikke har problemer med lekti4

Multietnisk Forening tæller ud over
nogle virksomheder og institutioner
ca. 75 husstande som medlemmer.
Såvel passive som aktive medlemmer er meget velkomne i foreningen; opbakning af enhver art er
kærkommen, og at være aktivt

medlem giver med garanti et væld
af gode oplevelser og opgaver. Det
kræver ikke andre forudsætninger
end lyst til at møde og være sammen med en masse forskellige
mennesker, så VELKOMMEN.
Med nytårshilsen fra bestyrelsen i
Multietnisk Forening
Agnethe Gammelgård Jensen
(Tlf. 75 29 25 23)

Strellev Foredragsforening afholder generalforsamlling
mandag den 4. feb. 2008 kl. 19.00
i Strellev Forsamlingshus
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Der serveres kaffe m/brød.
Velkommen!

VINTERFEST I STRELLEV FORSAMLINGSHUS
FREDAG DEN 22. FEBRUAR 2008
KL. 19.00

Menu:

Sild m/karrysalat og æg
Abrikosfarseret svinekam m/kartofler salat, asier og
franske kartofler
Makronis m/karamelsovs
Kaffe

Musik:

Jens Frøsig.

Revy:

Opføres af lokal revyhold

Pris:

Kr. 175,- pr. person

Tilmelding: Senest den 19. februar til Birthe Riknagel 7524 6491 eller
Birthe Pedersen 7525 0399
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Jern, øl- og sodavandsdåser – ja tak
I Strellev Friskoles gårdsplads
- er der ved siden af cykelskuret opsat en container til opsamling af
tomme øl og sodavandsdåser.
Vi vil på friskolen rigtig gerne tilbyde at hjælpe dig / jer af med de
tomme dåser, uanset om de er købt i ind –eller udland.

I Strellev Friskoles have
er der i den sydlige ende af haven på Adsbølvej, opsat en container ud
mod vejen, til opsamling af diverse metaller, som eksempelvis:

Jerngryder, potter, pander, akkumulatorer, søm batterier, kabler, metaleffekter i krom, rustfri stål, aluminium, messing, kobber, jernrør, skruer o.l.

Ved at aflevere dine tomme og fladtrykte dåser og øvrige metaller,
kan du på den måde være med til at støtte Strellev Friskole.
Det giver mulighed for at forskønne skolen, dens indendørs rammer
og legepladsen, så det hele tiden er et rart miljø for børnene og lærerne at færdes i.

Hilsen Strellev Friskole
6

www.strellevfriskole.dk

Tak til alle for ethvert dåse-, konserves og metal bidrag.

Strellev Sogneforening
Referat af generalforsamlingen i Sogneforeningen den 20.11.07.
Der var 11 fremmødte, hvoraf de 4 var fra bestyrelsen.
Dennis bød velkommen og Tage Johannesen blev valgt til dirigent.
Han kunne konstatere, at der var indkaldt til mødet efter vedtægterne.
Næstformanden aflagde beretning om det, der var sket i løbet af året.
Kassereren aflagde årsberetning om det økonomiske i foreningen.
Det blev godkendt.
Herefter var der valg til bestyrelsen, hvor Kaja og Kim ikke ønskede genvalg.
Genvalgt blev Dennis og nyvalgt blev Manja Kuilboer og Anja Nielsen. Suppleant blev Kim Thygesen og Susanne Henriksen.
Genvalgt som revisor blev Kirsten Nielsen.
Under evt. gik debatten livligt og mange emner blev debatteret.
Herefter var der kaffe og kage.
Bestyrelsen har herefter holdt møde og konstitueret sig således:
Formand Dennis Pedersen, næstformand Berit Brødsgaard, kasserer Bente Christensen, sekretær Anja Nielsen og bladudvalgsmedlem Manja Kuilboer.

Sogneforeningen arrangerer
BOWLINGAFTEN i TARM BOWLINGCENTER
Fredag den 4. april 2008
Kl. 19.00
Pris:
145,- kr. pr. person inkl. Spisning
Menu:
Spareribs eller marineret kylling
Tilmelding: Dennis, tlf. 75 25 07 59
Bente, tlf. 75 25 03 78
Senest 25. marts 2008
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NYTÅRSLØJER ELLER TYVERI ?
Sogneforeningen købte i 2007 julebelysning til ”MØLLEHØJ” for 1.500 kr.
Gennem hele december måned har det lyst op i vores by – dog med undtagelse af
utallige gange, hvor stikket har været hevet ud !
Dette anser vi dog for ”drengestreger” – men da julebelysningen skulle tages ned
til nytår, vár lyskæder og stjerne forsvundet.
Er dette nytårsløjer eller tyveri ? Vi har valgt at anmelde det til Politiet.
Sogneforeningen.

Foredrag og sang - en glad aften.
Den 31. januar kl.19.30 kommer Helge Engelbrecht til Strellev Forsamlingshus.
Se annoncen i Ugeavisen, Tistrup – Ølgod den 22. januar 2008.

STRELLEV REVYEN
står for døren - så oplever eller hører I noget, hvor I tænker:
”DET ER LIGE TIL REVYEN”,
så skynd jer at sende en mail om det til Annika Bertelsen på
annikabbertelsen@mail.dk
Hilsen Revyholdet

INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP
Lørdag den 14. 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 Lynevej 49. På
landet kan de afhentes, hvis man har mange.
Henvendelse herom til tlf. 47 74 55 89 eller 75 24 56 74.
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Strellev Heste- & Kræmmermarked
Generalforsamling Strellev Heste & kræmmermarked d. 26/10 2007
Der var mødt ca. 23 op til generalforsamlingen.
Til ordstyrer blev valgt Hans Raunkjær, som kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt lovligt.
Referenter blev Kristian Haahr og Ghita.
Stemmetællere blev Kaja og Benny.
Formandens beretning.
Da vi i bestyrelsen satte os sammen for første gang til det første møde, så vi hinanden dybt i øjnene. Skal vi have marked, eller skal vi stoppe nu? Efter en del
snak var vi fast besluttet på, vi trækker i arbejdstøjet. Det skal have en chance.
Vi havde selvfølgelig hver især nogle ideer om, hvad vi skulle, og efter en del
møder fik vi programmet sammensat.
Der var et par nye tiltag såsom faldskærmsudspring, modelhelikopteropvisning
og ringridning, så der var jo ikke de revolutionære ændringer i forhold til tidligere. Faldskærmsudspring var en flot afslutning på markedet.
Vi besluttede, at der skulle gøres meget for at gøre markedet kendt. Vi var rundt
på mange markeder og dele løbesedler ud og snakke med kræmmere, og på den
måde fik vi flere kræmmere til markedet. Det lykkedes, og der er stadig plads til
flere. Vi fik nogle gode sponsoraftaler til annoncering.
Vi brugte pressen meget til at omtale markedet. Som noget nyt havde vi streameres på nogle busser, ingen radioreklamer, og vores konklusioner er, at vi nåede
ud i området. Der kan helt sikkert gøres mere, ingen tvivl om det. Vi har fået
vores egen hjemmeside. Vi skal nok mere ud i turistområderne med nogle foldere eller hvad ved jeg. Det kan altid gøres bedre og anderledes.
Vi blev også meget hurtigt enige om, at vi skulle være meget bevidste om vores
udgifter. Vi fik nogle gode aftaler med hensyn til pølsevogn og hoppeborge til
markedet. Ligeledes havde vi bestilt godt vejr til markedet, så vore aftaler med
vejrguderne og sponsorer blev holdt til punkt og prikke.
Markedet som sådan gik fint. Alle aktiviteter blev afviklet på tilfredsstillende
måde, ja måske endda ”særdeles tilfredsstillende” Alle gjorde en kæmpe indsats.
Uden den kunne det simpelthen ikke lade sig gøre. Det viser, at selvom vi er et
lille sted, så forstår vi at hjælpe hinanden når det gælder. Tusind tak til alle hjælpere.
Det økonomiske resultat viser sig også at blive meget tilfredsstillende, men det
vil Svend Aage komme ind på, er jeg sikker på,. Han har sikkert også en kom9

mentar til de forskellige aktiviteter/resultater – udlodning/overskud.
Men som alle véd, blev en del af vores gæster syge efter festen lørdag aften.
Hvad der er gået galt, véd vi ikke, kun at det kommer fra kødet. Man kan ikke
sige om det er oksekødet eller svinekødet, der var årsagen til det. Vi har gjort,
som vi plejer med hensyn til grilning osv. Ingen kan gøre for det. Til næste år
bliver konceptet en anden. Det har vi besluttet, men hvad det bliver, véd vi ikke
endnu, men ærgerligt, det er det. Det var ligesom en del af markedet.
Jeg syntes, at det rent psykisk har været en stor belastning, og jeg gik nærmest i
chok, da jeg blev ringet op af fødevareregion Esbjerg. Der er blevet givet mange
oplysninger til regionen, og vi venter på en afslutning.
Vi håber I er friske igen, for et salmonellaangreb kan være meget alvorligt, ingen
tvivl om det. Det må aldrig ske igen.
Jeg vil gerne sige tak til alle, som har givet en hjælpende hånd til markedet. Håber I er der igen næste år. Ligeledes vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et
utroligt godt samarbejde. Vi har haft mange møder, og hver gang har alle været
der, Tusind tak.
Vi lever op til sloganet i Strellev: Fælles hjælp, fælles glæde.
Svend Aage aflagde regnskab. Overskuddet var 41.935,83 kr.
Der var ingen indkomne forslag.
Regnskabet blev godkendt.
Valg til bestyrelsen ifølge love. I år (2007) vælges 2 og igen 2 til næste år. For at
komme ind på vedtægternes bestemmelse igen, så afgik 1 udenfor tur sidste år,
Derfor kom der lidt uorden i det.
Svend Aage Chopart og Bjarne Lange blev genvalgt.
Som suppleanter blev valgt:
1. Suppleant Jens Møller Madsen
2. Suppleant Egon Sørensen
Til revisorer blev valgt Hans Raunkjær og Bente Schelde
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand:
Tage Johannesen
Næstformand
Kristian
Haahr
Kasserer
Svend Åge Chopart
Sekretær
Kjeld Hansen
Bestyrelsesmedlem Bjarne Lange
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DEN 9. OG 10. AUGUST 2008
KOM OG GØR ET GODT KUP HOS KRÆMMERNE
SE BLA. DET STORE TRÆKTORTRÆK
LØRDAG OG HAVETRAKTORTRÆK SØNDAG
TILMELDING TIL TRAKTORTRÆK
SENEST DEN 5. AUGUST
HOS BJARNE TLF. 7698 4042 / 2820 3988
OG HAVETRAKTORTRÆK SENEST DEN 5. AUGUST
HOS JANNICK TLF. 7525 0885 / 4076 3796
ELLER BESTIL VESTJYLLANDS BILLIGSTE
STADEPLADS
TIL KUN 50,- PR. METER HOS
KRISTIAN HAAHR PÅ TLF.: 7525 0017

Vi ses i Strellev.

11

ÅBEN Mandag - torsdag kl. 8.00 - 18.00
Fredag - søndag
kl. 8.00 - 19.00

Dagli’ Brugsen Lyne
kører varetur
 75 25 00 08

Generalforsamling i Strellev-Lyne Gymnastik- og Ungdomsforening
den 5.marts kl. 19.30 i Strellev Forsamlingshus.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
På valg er:
Birgitte Kristensen, kasserer – modtager ikke genvalg
Louise Hvelplund, sekretær
Vel Mødt
Strellev-Lyne G.U.
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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 14. MARTS 2008
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:
Opvisningshold fra Hvide Sande Aktivitets klub

Med børn i alderen 10-18 år
Vi glæder os til en sjov, flot og fantastisk opvisning i
Lyne Hallen
Fredag den 14. marts
Mange hilsner fra gymnastikudvalget i SLGU
Tina skak – Sanne Schierff – Marianne Vestergaard
HUSK – HUSK

Forårsopvisning i Skjern Bank Arenaen
Lørdag den 15. marts og Søndag den 16. marts
13

OPBEVARRING AF LOPPER!
Med hensyn til opbevaring af ting til loppemarkedet arbejder vi på
at få plads til dette hos Niels Kuilboer på Topgård. Vi håber snarest
at få det på plads - og en STOR TAK for det!
Foredragsforeningen

”MON VI KOMMER UD DENNE
VINTER” ??

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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Kirkenyt
GUDSTJENESTER 2008
STRELLEV KIRKE
FEBRUAR:
3. Fastelavn
10. 1. s. i fasten
17. 2. s. i fasten
24. 3. s. i fasten

19.30
10.30
19.30
9.00

Vestager
Vestager
Vestager
Vestager

MARTS:
2. Midfaste
9. Mariæ Bebud.
16. Palmesøndag
20. Skærtorsdag
21. Langfredag
23. Påskedag
24. 2. Påskedag
30. 1. s. e. påske

10.30
10.30
10.30
10.30
9.00
10.30
9.00
10.30

Vestager
Buelund
Buelund
Vestager
Buelund
Vestager
Buelund
Buelund

APRIL:
6. 2. s. e. påske

9.00 Vestager

År 2007 i Strellev sogn og kirke
Antallet af fødte og døde henviser til
dem, der er registreret i sognet. Tallet i
( ) står for 2006.

Fødte: 4 (2)
Drenge: 4 (1)
VEDR. PRÆSTERNES BESØG PÅ Piger: 0 (1)
SYGEHUSENE kan det oplyses, at de Døbte: 8 (7)
Konfirmerede: 5 (4)
ikke længere har adgang til patientlisterne. Derfor er henvendelse nødven- Viede: 1 par (1)
Kirkelig velsignelse. 1 par (0)
dig, når der ønskes besøg.
Døde: 2 (2)
Begravede på Strellev kirkegård: 3 (4)
Udmeldte: 2 (0)
KIRKEBIL
Optaget: 0 (0)
Hvis der ønskes kørsel til gudstjenesten, bestilles Palles Taxi,
tlf. 75 24 56 92.
Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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Kirkenyt
Konfirmation 2008 - alle dage kl. 10.00
30. marts Ølgod Kirke: Skolen ved Skoven
6. april Ølgod Kirke: 7A
13. april Ølgod Kirke: 7B
27. april Bejsnap Kirke: Lindbjerg Skole
11. maj Strellev Kirke: Friskolen
Konfirmation - 2009 alle dage kl. 10.00
19. april Ølgod Kirke: Skolen ved Skoven
26. april Ølgod Kirke: 7A
3. maj Ølgod Kirke: 7B
17. maj Bejsnap Kirke: Lindbjerg Skole
Strellev Kirke: Friskolen (aftales med forældrene)

Kristi spejlende blik på os – fastelavnsstykke over Bartimæus
– Lukas kap. 18 v. 31-43.
Oprindeligt er fastelavnssøndag dagen
og aftenen før fastetiden – tiden, hvor
der skulle holdes igen op til påskefesten påskesøndag.
Eller fastelavn var lys- og glædesfesten med de sidste rester fra julehøjtiden. Man holdt karneval – sagde farvel
til nydelse af kød, som ordet betyder –
med de farverigste optog.
I over 50 dages spinke- og sparetid
måtte man så leve på eller spejle sig i
fastelavnens udtrykte livsglæde indtil
fejringen af Kristi og livets opstandelse
påskemorgen.
De trange dage gav rum for, at efter16

tanken, glædes- og sorgminder, skyldfornemmelser, længsler og håb kunne
melde sig hos én. Man kunne spejle sig
i dem i større grad i fastetiden end resten af året.
En blind mand kaldet Bartimæus havde
levet i sit eget mørke hele livet; men
det var ikke bare fordi, at han ikke kunne se; lige fra han var helt lille havde
han også mærket et trist mørke omkring sig i sin familie.
Det tog ikke ret lang tid, inden hans
forældre opdagede, at han ikke kunne
se. Han blev deres sorg, deres belast-

Kirkenyt
ning. Hvad skulle de dog stille op med
det barn? Hvordan skulle han komme
til at klare sig? Hvad ville blive hans
liv? Han var i vejen efterhånden, som
der kom flere børn – altid var han i vejen. Derhjemme og når der var leg.
Det varede ikke længe, så fik han lov
til at skytte sig selv. Og så så man ham
liste af sted langs husene – aldrig fik
han mod til at gå ud i det åbne – altid
måtte han sidde i det golde og knugende trygge.
Snart kom han til at høre til de andre
udstødte. Han gik ikke gerne hjem; han
kunne mærke det, det lå i luften, og
sommetider blev det også sagt. Hvad
havde de dog gjort – forældrene – siden
det skulle gå ham sådan.
Bartimæus blev syg om hjertet, når han
hørte deres jammer. Kan hænde, det
virkelig var deres skyld; men han kom
til at føle sig som årsag til deres elendighed, så skylden fordelte sig jævnt
efterhånden.
Den blev en fast del af Bartimæus’
egen bagage. Al den forbandelse – al
den sorg. Det var tungt at slæbe på.
Bartimæus trak sig bort fra den jammer, fra den endevenden af skylden, fra
den selvbebrejdelse.
Sommetider greb han sig i at føle, at
det værste ikke var mørket, men netop
denne tunge følelse af at være skyldig.
Kunne det da aldrig sones? Nej, tænkte
han, det ville de aldrig selv kunne gøre;
men sommetider strejfede det ham, at
der måtte komme én udefra og hjælpe
dem. De ville aldrig kunne selv. Der

måtte komme nogen udefra at kunne
spejle ens liv i, om det skulle lykkes at
finde lidt festlig livsglæde.
Det var blevet så blytungt. Når først
skylden tog ved et menneske, var der
ikke så forfærdelig meget at stille op.
Hvis ikke der kom hjælp udefra, måtte
de for altid leve i mørke, sorg og skyld.
Sådan sidder mennesket i sin fortabthed og længes, længes efter, at der skal
komme én og løse op. Længes efter at
der skal komme én langvejs fra og bryde forbandelsens bånd og fortælle én,
hvem man er …
Under blindheden og skylden og tomheden ruger længslen. Og den længsel
er den strøm, der fører håbet med sig.
Længslen gemmer håbet i sig. Den dag,
længslen slukkes, er det ude med os.
Det var ikke ude med Bartimæus. Han
sad der ved vejen til Jerusalem. Dér,
hvor de feststemte pilgrimme passerede
forbi på vej til påskefesten i Jerusalem.
Alle de, der kom nordfra, måtte følge
vejen over Jeriko. De kom i store karavaner. Der måtte man holde sig til; der
faldt der noget af – der bankede festens
puls, og fest betyder forandring, betyder håb.
Jesus og hans disciple var nået ned til
Jeriko. De var nu ganske tæt ved byen,
og trængslen tog til (jf. Annelise Søndergaard).
Hos disciplene bankede en forventning. En forventning om en stærk,
magtfuld mand, der skulle ind til Jerusalem og give jøderne herredømmet
17
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tilbage over deres land fra romerne (jf.
Margrethe Dahlerup Koch).
Men Jesus fortalte dem, hvad der skulle ske, og hvem han var. Han fortalte
dem om, hvordan han ville falde i hænderne på romerne, hvordan han ville
blive spyttet, spottet og hånet, hvordan
han ville dø, og at han ville opstå.
Disciplene forstod intet deraf; for de
havde kun forventningen til glæde for
dem selv at spejle sig i. Den fyldte dem
helt, og alt det, han sagde, havde intet
med deres forventninger at gøre. Derfor
var de (også) blinde; de ville ikke se
eller forstå. De kunne kun spejle sig i
deres eget længselsfulde ansigt.
Men ved vejen sad den blinde tigger
Bartimæus, og da han hørte, hvem der
gik forbi, råbte han af sine lungers fulde kraft: ”Jesus, du Davids søn, forbarm dig over mig!”
Han lod sig ikke standse, da nogen
prøvede at tysse på ham. ”Giv tid, giv
tid”, kunne forbipasserende som Jesu
disciple vrisse af ham. Han blev ved;
han måtte have hjælp. Og det skulle
være nu! Af hele sin længsel, af hele sit
håb; han vidste, at skulle hans længsel
og håb blive ved med at være hos ham,
så måtte han spejle sig i en andens blik
på sig.
Og Bartimæus råbte på Davidssønnen.
Han råbte hele sit folks længsel ud.
Langt borte fra kom han. Ham Bartimæus havde ventet på. Som hele folket
havde ventet på i op imod 1000 år. Kun
Bartimæus så, at her var han – ham, de
havde ventet. Og det skete for Barti18

mæus: Længsel og håb vandt over sorg
og mørke.
Bartimæus blev taget ud af mørket,
som verden på skabelsens morgen, fordi Guds stærke vilje bøjede sig over
ham. På skabelsens morgen kom Gud
selv ud af mørket sammen med verden.
Det gjorde han også den dag på vejen
ved Jeriko (A. Søndergaard). Det Jeriko, hvis mure har det med at falde sammen, når der bliver lavet tilstrækkelig
meget larm. Der var mure mellem Bartimæus og resten af verden.
Men den dag lykkedes det den blinde
tigger at lave så meget larm, at råbe så
højt, at den mur, som skilte ham fra
omverdenen, faldt, blot ved et ord fra
en anden: ”Bliv seende, din tro har
frelst dig!” (M. D. Koch).
Gud selv kom ud af den mørkemur,
som disciplenes blindhed og forventning var nær ved at holde ham fast i.
Gud selv kom ud af mørket og lod sit
spejlbillede bryde med Bartimæus’ ansigt, da Jesus så ham. Jesus så ham dér
ved vejen, og Gud så verden og mørkets magt var brudt.
Sådan gik det den dag ved Jeriko, og
mørket flygtede bort og tog det onde og
tunge væk fra Bartimæus.
Han blev ren og rask. Bartimæus, som
havde haft svært ved at stå på sine egne
ben, løb nu foran Jesus hele vejen til
Jerusalem syngende og dansende, og
folket priste Gud. Bartimæus kom aldrig tilbage i mørket, selv om langfredag med Jesu korsfæstelse var en hård
dag for ham.
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Han vidste, at kærlighedens spejlende
blik udefra imod én kan besejre alt –
også selv om man ikke lige kan komme
til at springe rundt og danse! Synge
kan man forhåbentlig. Eller komme af
med eller modtage en glædesytring.
Bartimæus vidste, at påsken ville komme, og at graven ville blive brudt – blive spejlende med nyt liv til dem, der så
ind i den – ikke mindst de tre kvinder
og to mandlige disciple.
Næste morgen vil Bartimæus stå op
meget tidligt, mens det endnu er mørkt.
Han klatrer op i klipperne vest for Jeriko. Deroppe sætter han sig til at vente.
Han venter på den første solopgang i sit
liv. Og han ser himlen blive rød derovre bag bjergene, og han ser solens første stråler – først på klippen bag ham.
Dernæst kaster solen sit lys ned over
byen, for til sidst at spejle sig i Det døde hav.
Og hvis man hører efter, kan man høre
ham nynne en hyldest til den opstigende sol – en hyldest til naturens lys at
spejle sig i, som den er en afglans af
Gudslyset – det lys, som trænger ind
med lovprisende håb, hvor tyngende
mørk og stum håbløshed ellers har haft
sit solide tag i et menneske som Bartimæus her (Flemming Markussen).

der jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt
fuldt ud” (1. Korinterbrev kap. 13 v. 12
– jf. A. Søndergaard).
Som Bartimæus bliver vi os selv i mødet med andre. Vi bliver ikke os selv
ved at se i spejlet. Vi bliver os selv ved
at spejle os i en andens blik. Ansigt til
ansigt. Det var det, der skete for Bartimæus den dag på vejen uden for Jeriko.
Jens Thue Buelund

Det sad han og fortalte om hver dag
oppe ved templet i Jerusalem. Dér
mødte han flere år efter Paulus – Paulus, som kunne skrive:
”Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men
da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erken19
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