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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: Corrie Van der Veen    75 25 00 90  

                                          Eller 22 61 15 42 

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: Annika B. Bertelsen 75 25 09 09 

Revy:                    annikabbertelen@mail.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: Gitte Thrane        61 79 68 62 

Sekretær: Louise Hvelplund     75 25 04 08 

 
Udvalgsformænd: 
Fodbold: Susanne Højvang       75 25 05 08 

Håndbold: P.t. Intet udvalg 

Gymnastik: Marianne Bargisen 75 24 66 49 

Billard: Anders Jensen       75 25 03 87 

Badminton: Ulla Rahbæk       75 25 03 48 

Volleyball: Kent H. Sørensen    75 25 03 64 

Sommermotion: Bente Schelde  75 25 02 31 

Ungdomsklub: Lis Nielsen        75 25 02 51 

Sommerfest:Tina Jørgensen      75 25 04 95   

                    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: 

 

 
 Fra Bladudvalget: 
 Abonnenter, som med dette nr. modtager et indbetalingskort, og som fortsat  

 ønsker at få bladet tilsendt, bedes betale 50,- kr. inden den 25. april 2008. 
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Arbejdsgruppen: 
Jannik Christiansen, Peter Bertelsen,  

Lars Nielsen, Anders Jensen, 
 Tage Johannessen, John Sandholm 
 

Strellev.dk  
En landsby med fremtidsversioner 

Arbejdsgruppen har igennem vinteren haft 

en del møder hvor intense diskussioner har 

ført gruppen ”hele vejen rundt”  

Arbejdsgruppen er nu færdig og vil gerne 

præsenterer et debatoplæg for alle bebo-

ere i Strellev by og opland. 
 

Strellev Sogneforening nedsatte i efteråret 2007 en arbejdsgruppe 
med følgende formål: 

� Arbejdsgruppen skal drøfte den fremtidige struktur på foreningslivet, pri-

mært Sogne- og Foredragsforeningen inkl. forsamlingshuset i Strellev. 

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

så vi fortsat kan holde liv i vores landsby 

� Ideer fra indbyggere i Strellev sogn modtages med tak og kan afleveres til 

en af deltagerne i arbejdsgruppen. 

Vi har  
været hele  
vejen rundt 

 

Derfor inviteres enhver, med ønsket om en fortsat 
positiv udvikling i Strellev by og opland til  

Struktur og debatmøde    
 i Strellev Forsamlingshus  
Onsdag d. 16. April kl. 19.30 
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Emneuge om Kristendom / religion på Strellev Friskole 

Af.: Elever på Strellev Friskole 

I emneugen arbejdede hele skolen med 

emnet: Kristendom / religion. 

Børnene var opdelt i grupper på tværs 

af klasser med netop det for øje, at dra-

ge nytte af hinandens evner små / store. 

Der var i alt 5 grupper, som arbejdede 

med følgende emner: 

1) Katolicisme 2) Asa – troen 3) Islam 

4) Hinduisme 5 ) Protestantisme 

 
1) Katolicisme 
Denne gruppe var bl.a. på besøg hos 

den katolske kirke i Esbjerg. Her fortal-

te den katolske præst om, hvordan man 

holder messe ( gudstjeneste ) i St. Nico-

laj Kirke, der er opkaldt efter St. Nico-

laus, som er julemandens forløber. De 

hørte også om rosenkransen, der er en 

bedekrans med 5 gange 10 perler og et 

vedhæng med 5 perler og et kors. Desu-

den så de skriftestolen, tabernaklet, 

tændte lys for en de ville sende tanker 

til.Endelig prøvede de messedrengenes 

tøj og så de ting der bruges ved messen, 

men ellers gemmes i pengeskabet. De 

fik lidt helligt vand med hjem som blev 

brugt i forbindelse med alle gruppens 

fremlæggelse om fredagen. 

2) Asa troen 
Der er stadig nogen der tror på de nor-

diske guder, men ikke særlig mange. 

En knæsætning er en slags dåb, - barnet 

bliver navngivet. I en knæsætning er 

det lige meget hvor gammel barnet er. 

Under en knæsætning skal gæsterne stå 

i en cirkel så barnet kan blive sendt 

rundt, så gæsterne kan sige gode ord til 

Fra besøget i den katolske kirke i  

Esbjerg            

Hjemme på Strellev Friskole blev der 

bl.a. fabrikeret bedekranse og små 

ikonmalerier 
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barnet. 

Guderne 

bliver 

tilkaldt 

og bar-

net bli-

ver 

navn-

givet, 

og der 

bliver 

sunget 

en knæ-

sæt-

nings-

sang og 

der bli-

ver drukket af et horn, som bliver sendt 

hele vejen rundt i cirklen. Så er der Go-

den ( præsten ), som også siger nogle 

vers. 

 

De nordiske guder 
I meget gamle dage troede man på gu-

derne Odin og Tor. De boede i Asgård. 

Asgård var centrum i verden og lå højt. 

I Asgård var der en stor slette, der hed 

Idavang, hvorpå Yggdrasil ( livets træ ) 

gror. Den var enorm og dens krone fav-

nede ud over hele verden. Guderne var 

altid i krig med de grumme jætter. 

Rundt om Asgård lå Midgård hvor vi 

mennesker boede. Vi troede på Aserne. 

Yderst lå Udgård hvor jætterne boede. 

Vi mennesker troede, at når ragnarok 

kom, var det jordens undergang. 

I den nordiske mytologi er Odin vis-

dommens gud og konge i Valhal. Tor er 

tordenguden. Loke er Odins blodsbro-

der, og er halv jætte. Heimdal er vogter 

af gudernes rige. Balder er lysets gud. 

Tyr er krigsgud. Høder er en blinde 

gud, der bedømmer folk på deres indre 

værdier. Freja er kærlighedens gudinde. 

Njord er havets gud. Mimer er et klogt 

hoved, der bor i visdommens brønd. 

Hel er dødsrigets herskerinde. Thrym er 

leder af jætterne, nogle grumme trolde. 

 

3) Islam 
I Islam tror man på Allah, og Islam 

bygger sin tro på de 5 søjler, som sym-

boliserer trosbkendelsen, bøn, almisse, 

faste og pilgrimsrejse. 

 

I emneugen læste gruppen om Islam, - 

hvad der sker under dåb, konfirmation 

og i forbindelse med et dødsfald. 

De lavede en Moské, hvor de fem søjler 

blev hængt op på væggen. 

”En knæsætning” 

” De fem søjler”  
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4) Hinduisme 
Den anden sidste dag i emneugen, skul-

le hele ”hindu-gruppen” til Herning, for 

at overvære en hinduistisk gudstjeneste, 

en såkaldt ”puja”. Da gruppen kom der-

ud, mødtes de med en guide, Krishna. 

Han skul-

le vise 

gruppen 

rundt i 

templet, 

som var 

en gam-

mel fa-

brikshal, 

indrettet 

med små 

templer, 

hvori der 

stod sta-

tuer af 

guden. De kom derud ca. kl. 18.30 og 

blev vist rundt. Selve gudstjenesten 

skulle starte kl. 20. Før gudstjenesten 

gik alle hinduerne rundt til de små hu-

se, hvori guderne stod. De ofrede kiks, 

bananer, og andre madvarer til guderne. 

Der var masser af brændende røgelses-

pinde, så der var helt tåget i det store 

rum. Men duften var afslappende.  

I templet tilbeder de guden Ganesh, 

som er en af de fire største guder, ud-

over Vishnu, Krishna og Shiva. 

Gruppen synes det var en super uge 

med masser af sjov og viden. 

 

5) Protestantisme 
Da protestantismen, altså den luthersk-

evangeliske trosretning er den, vi bedst 

kender fra vor egen hverdag, valgte 

gruppen at studere kirkens arkitektur og 

indretning. 

De prøvede 

at tyde de 

gotiske 

inskriptio-

ner på al-

tertavler, 

prædike-

stoe .m.m., 

samt hitte 

frem til 

historien 

bag de 

mange 

kalk- og 

oliemalerier. 

I ugens løb besøgte gruppen både Strel-

lev, Bejsnap og Ny Nørup kirker. 

I sidstnævnte kirke, havde de en guide 

”En moske” i Friskolens gymnastiksal 

Ny Nørup Kirke 
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med ( den tidligere provst), som kunne 

berette om hele kirkens historie på en 

særdeles børnevenlig måde. 

 

Til fremlæggelsen om fredagen, havde 

gruppen forberedt et ”bryllup” på god 

gammeldags protestantisk manér. Kun 

ganske få børn havde i forvejen prøvet 

at være med til et bryllup, så det blev 

en vældig succes.  

 
Et protestantisk bryllup i Strellev  

Kirke. 

 
 
 
 
Nyt fra Kastanjehuset 
  

Så er datoen for forældremøde/generalforsamling fastlagt. 

I år bliver det  TORSDAG DEN 8. MAJ KL. 19.30. 
Vi håber på rigtig mange forældre  kommer og får en hyggelig aften. 

Både bestyrelsen, kassereren og personalet fortæller om årets gang mm. 

  

Efter nytår har vi allerede haft travlt med mangt og meget. Vi har været hos El-

len til fastelavnsfest. Vi var en tur i Varde og besøge en børnehave som spillede 

teater for os. Vi har fejret fødselsdage. Vi har været på bondegårdsbesøg. Og lige 

nu er vi i gang med at arbejde med trylledej. 

Og som altid glæder vi os til det lune vejr kommer..og mon ikke foråret snart er 

på vej ??? 

  

På Kastanjehusets vegne 

Birgitte Nielsen 
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STRELLEV REVYEN 

Er opført til vinterfesten i år -  men oplever eller hører I noget, hvor I tænker: 
 ”DET ER LIGE TIL REVYEN”, 
 så send en mail om det til Annika Bertelsen på  
 

annikabbertelsen@mail.dk 

 

        Hilsen Revyholdet 

LOPPEMARKED 
  

Så er vi klar til at tage imod lopper igen! 

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 

Referat fra generalforsamlingen i Foredragsforeningen d. 4.2.2008. 
  
Der var 19 fremmødte inkl. bestyrelsen. 

Formand Niels Aksel Dalgas aflagde beretning. 

Loppemarked blev afholdt med succes i september måned. Overskuddet blev ca. 

19.000 kr. Heraf et overskud ved tombola på knap 3.000 kr. 

Igen i 2007 var vi nødt til at aflyse julemarkedet. 

Der er stadig kun 16 eller 20 deltagere pr. gang til præmiewhist. Hvis der i løbet 

af  foråret er for mange gange med kun 16 deltagere, vil jeg foreslå, at vi stopper 

ved udgangen af maj, da over-skuddet (før varme og el) er på kun knap 3.900 kr. 

for 17 gange = gennemsnit på 229 kr. Stor tak til de personer som hjælper med 

afviklingen. Indtægten ved fester er stort set uændret. 

Der er nedsat et udvalg, som skal se på foreningernes fremtid. Udvalget vil på et 

tidspunkt komme med nogle ideer/oplæg. Der vil blive indkaldt til stormøde i 

sognet, hvor dette kan drøftes. 
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Stor tak til Tage Johannessen fordi han vil være altmuligmand i Forsamlingshu-

set. 

Gulvet i køkkenet vil blive repareret i perioden 5. til 15. maj. Der hvor det buler,  

vil der blive lagt nyt, så fugt kan trænge op igennem. For resten af køkkenet og 

ind i lokalet ved siden af, vil gulvet blive malet/lagt et lag ovenpå, så det får 

samme farve. Dette resulterer i, at vi til den tid får brug for hjælp til at få køkke-

net og lokalet ryddet.   

Fremtid/økonomi 

Regnskabet viser et underskud på ca. 45.000 kr. 

Dette har resulteret i, at vi har lavet en kassekredit med max. træk på 30.000 kr. 

Regnskabet er påvirket af knap 40.000 kr. i vedligehold (ekstraordinær): 

* 13.000 kr. til Egon Sørensen for istandsættelse af sal i 2006. 

* 13.000 kr. til nyt tæppe i lille sal. 

*  6.000 kr. for reparation af fyr (kun materialer - stor tak til Jan Henriksen, som 

    har lavet arbejdet). 

*  4.000 kr. til ny fryser under scenen. 

*  3.000 kr. til Tistrup VVS for reparation af skotrende/samling af tag                   

 

Vi søgte ikke bankoudvalget om tilskud i foråret 2007. For det første havde vi 

ikke aktuelle planer om vedligehold eller lignende (ovenstående udgifter er kom-

met efterfølgende Tæppet rensede vi i foråret 2007 - senere kom der pletter på, 

så det blev så grimt, at vi ikke længere kunne være bekendt, at det så sådan ud. 

Da jeg så vidste, at vi havde et loppemarked, der gav et rimeligt overskud, bestil-

te vi tæppet. 

Bettina har her i januar sendt en del ansøgninger til fonde mv. om tilskud. 

Vi vil også søge om tilskud fra Bankoudvalget og Heste- og Kræmmermarkedet. 

Vi håber på også at kunne få tilskud til allerede betalte regninger/udførte arbej-

der. Men også til påtænkte vedligeholdelser/forbedringer. 

Vi har tidligere drøftet, at der med tiden skal laves følgende: 

     *  Maling og istandsættelse af indgang, nedgang og toiletter - dels ved fri- 

         villig og professionel hjælp. 

     *  Nyt fyringsanlæg (evt. kun delvis). 

     *  Ændring af pissoiret på herretoilettet til vandfri kummer. 

     *  Borde/stole i både store og lille sal. 

  

Annika Bertelsen blev genvalgt. Niels Aksel Dalgas ønskede ikke genvalg. Ny-

valgt til bestyrelsen blev Poul Anders Hvergel. 

Den nye bestyrelse har konstitueret 
sig således: 
Formand:  Annika Bertelsen 

Næstformand:  Poul Anders Hvergel 

Kasserer:  Bettina Hansen 

Sekretær:  Birthe Riknagel 

Bladudvalg og Præmie-

whistansvarlig:  Birthe Pedersen 
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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. 
 
På parkeringspladsen v. Tarpvej / Lynevej 
 
- står en rød container til opsamling af diverse metaller, som eksem-
pelvis: 
 
Jerngryder, potter, pander, akkumulatorer, søm batterier, kab-
ler, metaleffekter i krom, rustfri stål, aluminium, messing, kob-
ber, 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 lærer-
ne at færdes i. 
 
Tak til alle for ethvert dåse-, konserves og metal bidrag. 
 
 
Hilsen Strellev Friskole  

w
w
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Strellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev Sogneforening 

 

Fællesmøde for alle foreninger i Strellev afholdes  
torsdag den 8. maj 2008 kl. 19.30 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 26. 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 brød. 

Vel mødt. 

 "Naturoprydning". 
 Så er det igen tid til at få ryddet op i den danske natur. 

 Jeg har igen i år meldt mig som indsamler.  

 Søndag den 13. april går det løs. 
 
Er der nogle, der har tid og lyst til at hjælpe, så giv endelig        

besked på tlf. 75 25 01 30. Jo flere vi er, jo renere bliver  

 naturen omkring Strellev. 

 Lene Hvergel. 

Sankt Hans aften fejres i Brinkerne  mandag den 23. juni 2008 med bål og  
mulighed for at købe din aftensmad mm. 

Nærmere i næste nr. af sognebladet. 
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Dagli’ Brugsen Lyne 
kører varetur 
���� 75 25 00 08 

ÅBEN   Mandag - Søndag   kl. 8.00 -20..00 

 
Lørdag den 24. maj kl. 19.00 er der fest på friskolen. 
Denne gang er det for forældre og sognets beboere samt støtte-

kredsmedlemmer. 

Vi håber, at mange vil sætte kryds i kalenderen og møde op til 

en festlig aften. 

Det bliver i år med stort ta’ selv bord. Drikkevarer kan købes, 

men må også gerne selv medbringes. 

Lærerne vil underholde, og tre ”gamle” elever kommer hjem og spiller op til 

dans. 

Pris for hele herligheden: 150,- kr. 

 

Alle der måtte have lyst at være med, er hjertelig velkomne. 

 

Tilmelding på tlf. 75 250114 eller 75 250353. 

 

Venlig hilsen 

Dorte K. Lundgaard 

 

SLAVESALG:  
Tirsdag, onsdag og torsdag i uge 15. 

Bestil en slave fra friskolen på tlf. 75 25 01 14 eller 75 25 03 53. 

 

w
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Strellev vandværk holder generalforsamling 
Den 19. maj kl. 19.30 i Strellev Forsamlingshus. 

A N A L Y S E R A P P O R T Sidenr.: 1 af 1 
 

Rekvirent........: Strellev Vandværk 
Lynevej 61, Stellev, 6870 Ølgod 

Prøvested........: Strellev Vandværk Ledningsnet - 
V20100900/4577000999 
Prøvetype........: Drikkevand - Begrænset kontrol + 
sporstofkontrol 

Prøvemærke.......: Adsbølvej 48, køkkenhane 
Prøveudtagning...: 2008.02.29 kl. 14:15 
Prøvetager.......: Eurofins Miljø A/S (BTT) 
Kundeoplysninger.: 
Analyseperiode...: 2008.03.01 kl. 10:01 - 2008.03.05 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

Prøvenr.: 23062138 
Prøve ID: **Grænseværdier RSD 
Prøvemærke: Vejl. Max. Metoder (%) 
———————————————————————————————— —————————————————————— ————— 

Coliforme bakterier 37 °C <1 ant./100ml i.m. Colilert® 
E. coli <1 ant./100ml i.m. Colilert® 
Kimtal ved 22 °C, GEA 5 Antal/ml 200 DS/EN/ISO 6222 
Jern (Fe) <0.010 mg/l 0.2 ISO17294m-ICPMS 15 
Nikkel (Ni) 0.15 µg/l 20 ISO17294m-ICPMS 15 
Arsen (As) <0.030 µg/l 5 ISO17294m-ICPMS 15 
Bor (B) 23 µg/l <300 1000 ISO17294m-ICPMS 15 
Oplysninger fra prøvetageren: 

Prøvens farve farveløs *VISUEL 
Prøvens klarhed klar *VISUEL 
Prøvens lugt ingen *ORGANOLEP 
Prøvens smag normal *ORGANOLEP 
Vandtemperatur 7.1 gr. C DS2250 
pH 7.3 pH 7.0-8.5 DS 287:1978 5 
Ledningsevne 52 mS/m >30 DS/EN 27888 5 
Iltindhold 7.6 mg/l > 5 DS/EN 25814 5 

Husk Strellev Heste- & Kræmmermarked den 9. og 10. august 2008. 
Bestilling af stadeplads ved Kristian Haahr, tlf. 75 25 00 17. 

Har I gode ideer – så ring 
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    STRELLEV JAGTFORENING  
 

Bestyrelse: 
Formand:  Ernst Øllgaard, 7525 0275 / 2042 5188, e-mail: eol@mail.dk 
Kasserer:  Knud Jensen, 7524 5683, e-mail: vita_knud@mail.dk 
Sekretær:  Ejnar Kudsk, 7525 0069 / 6146 8304. e-mail: ejku@dlgtele.dk 
Riffelskydn.: Kaj Q. Mortensen, 7524 5136, e-mail: quist@mortensen.mail.dk 
Flugtskydning: Brian Qvist, tlf. 2169 8790. 

 
Jagtudvalg: 
    Rævejagter:      
    Kaj Q Mortensen     tlf. 7524 5136  

    Egon Sørensen     tlf. 7525 0399 

    Kristen Nielsen     tlf. 7525 0283 

 

Flugtskydning: 
Træningsskydninger  hver mand. fra 7. april - 4. august fra kl. 18.30 - 21.00 

 

Afslutningsfest:   Fredag den 29. august kl. 19.00 

Præmieskydning:   2. Pinsedag den 12. maj kl. 10.00 

Bukketræf:    Fredag den 16. maj fra kl. 8.00 på Adsbølgård. 

 

Andre flugtskydningsarrangementer 
Sportsugeskydning: Lørdag den 14.  juni  kl. 10.00 

Hovedskydning:  Lørdag den 16. august kl. 10.00 

Alle flugtskydningsaktiviteter foregår sammen med Lyne Jagtforening  

på Lyne Jagtforenings bane. 

 

Riffelskydning 
Riffelaftener:  Tirsdag den 15. april kl. 18-21 

    Torsdag den 24. april kl. 18-21 

    Mandag den 28. april kl. 18-21 

Riffeldag:   Lørdag den 26. april kl. 10.00 - 14.30  

 
Alle riffelarrangementer afholdes på  

Varde Kassernes riffelbane. 

 

Jubilæumsfest: 
      Foreningens 75-års jubilæum fejres med fest i Strellev Forsamlingshus 

       Lørdag den 5. april 2008. Se nærmere i indbydelsen til jubilæumsfesten. 

 

Kærgårdjagt: 
    Jens M. Madsen      tlf. 6175 3122 

    Egon Sørensen     tlf. 7525 0399 

    Kristen  Nielsen        tlf. 7525 0283 
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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 2008 
STRELLEV KIRKE 
   

APRIL: 
  6. 2. s. e. påske   9.00 Vestager 

13. 3. s. e. påske 19.30  Buelund 

18. Bededag    9.00 Buelund 

20. 4. s. e. påske 19.30 Vestager 

27. 5. s. e. påske   9.00 Buelund 

 

MAJ: 
  1. Kristi Himmel- 

      fartsdag    9.00 Buelund 

  4. 6. s. e. påske 10.30 Buelund 

11. Pinsedag  10.00 Vestager 

   Konfirmation 

12. 2. Pinsedag   9.00 Buelund 

18. Trinitatis 19.30 Vestager 

25. 1. s. e. trin. 10.30 Buelund 

 

JUNI: 
  1. 2. s. e. trin. 19.30 Buelund 

  8. 3. s. e. trin. 10.30 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. 

SÆRGUDSTJENSTE i Ølgod Kir-
ke. 
Tirsdag den 20. maj kl. 14.00 er der 

særgudstjeneste, især for kørestolsbru-

gere og gangbesværede, men alle er 

velkomne til en hyggelig eftermiddag. 

 

Menighedsrådenes udflugt  
bliver torsdag den 26. juni 2008. 
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Konfirmation i Ølgod Kirke 
Søndag den 6. april 2008 kl. 10.00 
Lone Strømgaard Lange, Bjalderupvej 10, Strellev 

Silke Griepke Dam Nielsen, Lynevej 68, Strellev 

 
Konfirmation i Strellev Kirke 
Søndag den 11. maj kl. 10.00 
Isabella Beck Larsen, Torvegade 21, Ølgod 

Andreas Krogh, Tarpvej 15, Strellev 

Nicolaj Kousgaard Nielsen, Kærgårdvej 18, Strellev 

Jacob Gadegaard Legarth, Kærgårdvej 8, Strellev 

 

Karen Løvstrup Jensen har, efter næsten 6 år som graver ved Strellev 
kirke, valgt at gå på efterløn. Vi siger mange tak til Karen for hendes sto-
re indsats på kirkegården og i kirken. 
  

Corrie Van der Veen er pr. 1/4 ansat som graver. Corrie kan træffes på 
tlf. 75250090/22611542. 
Vi byder Corrie velkommen og håber på et langt og godt samarbejde. 
Menighedsrådet. 
  

RAMS mere end salmesang 
 
Kirke-/skoletjenesten her hos os i Ribe 

Stift – RAMS - har mere at byde på ved 

siden af salmesangen i det sene efterår: 

 En musical om kristendommens ind-

førelse i Danmark – Kors for en ham-

mer - da danerne blev kristne – er ble-

vet en succes på mange skoler rundt om 

i Danmark – også i nærheden af os. På 

Skovlund Skole har de 128 skole-elever 

i to uger op til vinterferien haft emne-

uge om vikingetidens kong Ha-rald, der 

bliver døbt af den tyske klerk Poppo. 

 Der er blevet arbejdet i værksteder på 

tværs af klassetrin. Børnene har lavet 

vikingevåben, smykker, billeder, kruci-

fikser, dragter, øvet sig i sang, dans og 

musical. Det hele skulle bruges til mu-

sicalen Jernbyrd, hvor musik og tekster 

er lavet af Sebastian. Den blev opført 

ved en skolefest. 

 Lærer Lene Pagh udtaler til Ugeavisen 

Ansager-Helle, at det har ”været en 

fantastisk oplevelse at arbejde med alle 

skolens elever om samme emne. Og 

sjovt, men også krævende at få det hele 

til at hænge sammen, så der kom en 

god musical ud af arbejdet” (jf. Rita 

Møller Hansen). 
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 Måske er det en idé at tage op på nogle 

af skolerne i vort sogn? Hele projektet 

udbydes igen i skoleåret 2008/09 pga. 

den helt overvældende interesse. Ja, i 

vort stift har 13.073 skoleelever fra 694 

skoleklasser arbejdet med eller har 

planlagt at arbejde med emnet i årets 

løb. 

 

Projektet Noah og Josef og alle de an-

dre har kørt i flere år. Dér tegner de 

mindste skolebørn til bibelfortællinger-

ne, som de får dem fortalt. I 2007 var 

2509 børn fra 126 klasser i sving med 

det. 

I salmesangsprojektet Gud og hver-

mand deltog sidste år 8962 børn fra 468 

klasser med et højdepunkt i Ribe Dom-

kirke. 

 I år vil temaet for salmesangen være 

dagliglivet under overskriften: Under 

himlens stjerner. Strellev Friskole har 

også taget del i salmesangen, og Strel-

lev menighedsråd bakker fortsat økono-

misk op om RAMS i vort sogn. 

Ved turen til Ribe kunne klasserne be-

søge Taarnborg. Det var bispebolig for 

salmedigteren, biskop H. A. Bror-son. I 

dag forskes der dér i hans liv og værk. 

Som pilotprojekt er igangsat: Hvad gør 

livet værd at leve – Et forløb om Bror-

son og Grundtvig. I forløbet indgår lejr-

skoleophold for 7.-8. klasses elever 

med privat indkvartering. En skole i 

København og Sønderrisskolen i Es-

bjerg er de første til at prøve det af. 

Hele stiftet vil få det tilbudt, hvis der 

kommer gode erfaringer ud af det før-

ste forløb. 

Endvidere er et projekt til de ældste 

klasser om livets afslutning, død og be-

gravelse under udarbejdelse. 

Forskelligartede tilbud forsøger RAMS 

sig med for både at vedligeholde og 

skabe nye berøringsflader mellem skole 

og kirke.                 Jens Thue Buelund  
 

 

 

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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Jeg tror… 
Det  er før hver prædiken præstens op-

gave at finde  nye udtryk, for hvad det 

er at tro på Gud, hvad det er at blive 

frelst, eller hvilket udtryk man nu bru-

ger. 

Når det er et krav, at man skal finde på 

nye udtryk, hænger det sammen med, at  

vi er levende mennesker, der hele tiden 

har brug for noget konkret. Gamle bil-

leder og gamle talemåder, er derimod 

ofte det samme som døde billeder og 

døde talemåder. 

            Da det er svært at  finde  på no-

get nyt, er der en tendens til at man 

genbruger, hvad der før  er sagt. 

             Når man kan forsvare at  be-

skæftige sig med ”genbrug”, hænger 

det sammen med, at  det liv som vi le-

ver her i vor tid, er det samme liv, som 

man altid har levet.   Omstændigheder-

ne  er selvfølgelig forskellige: Men det-

te at blive en familie. At skulle arbejde. 

At skulle  tage sig af børnene og de 

gamle. Dette at skulle holde fester  ved 

livets forskellige lejligheder: Ja, alt det-

te  må anses for at være  noget der på 

det nærmeste er ”evigt”. 

             Det som derimod ikke er evigt. 

             Det som derimod er nyt, er at 

vi her i Vesteuropa siden omkring år 

1770, har fået formuleret den opfattel-

se, at ”Gud er død”.  Gud ”døde”, kan 

man sige, hver gang mennesker forsø-

ger at bevise hans eksistens. 

             For nogle uger siden skulle jeg  

fortælle en københavnsk 6. klasse om 

kristendom. Jeg var  af et barnebarn 

blevet indforskrevet hertil.  Det gik 

strygende. Der var så mange forberedte 

spørgsmål , det vi holdt gang i det i  1 

½ time.  Et af børnene spurgte da så, 

om hvor tit jeg tænkte på, om jeg var 

kristen. 

              Hertil kunne jeg da kun svare, 

at jeg da aldrig havde tænkt på mig 

selv, om jeg var kristen eller ej. Jeg var 

vel blevet sat her på jorden, ligesom 

mine forfædre  var blevet sat her.  For 

at blive til familie. For at arbejde, etc. 

             Det var den tyske filosof Nietz-

sche som i  1882 i  ”Således  talte Za-

rathustra” proklamerede  ”Guds død”. 

             At proklamere ”Guds død” be-

tyder at  enhver selvfølge i verdensor-

denen er forbi. Så er der ikke noget, 

som mere er givet. Der er ikke noget 

som er fast, såsom  familie, arbejdet, 

højtider og fester. 

             Men betyder dette så også at 

verden og tilværelsen er blevet me-

ningsløs? 

             På dette spørgsmål svarer Sø-

ren Kierkegaard  i det 19 årh. og  hans 

discipel, nu afdøde professor i idehisto-

rie Johannes Sløk bekræftende.  Troen 

er for dem en absurditet, som menne-

sker ikke desto mindre kan blive nødt 

til at vælge, når mennesket i sin daglige 

tilværelse erfarer sit liv som spændt ud 

over intethedens afgrund. Hvis man vil 

overleve  må man altså vælge troen, 

fordi det er absurd. 

             For Grundtvig i det 19. årh. og 

for nu afdøde  K. E. Løgstrup i det 20. 

årh. er verden ikke blevet mere me-
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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 
 

ningsløs end den altid har været. Troen 

er for dem begyndelsen til at kunne 

forstå.  Det er udtryk for   den nuværen-

de epokes – altså siden 1770-ernes 

selvhøjtidelighed og selvovervurdering, 

at kun ”moderne” mennesker kender til 

de prekære intethedserfaringer. 

            Hvordan man  vil forstå  tilvæ-

relsen er op til den menneskelige tolk-

nings valg.  At ville bruge videnskaben 

og at man  selv er moderne, er blot ud-

tryk for at man selv er ude i et 

”religiøst” ærinde, nemlig at nægte alt 

andet end videnskab forklaringskraft i 

forhold til virkeligheden. 

            Dette : Jeg tror  for at kunne 

forstå  - eller på latin: ”Credo ut intelli-

gam” tillægges normalt biskop Anselm 

af Canterbury, men  den går tilbage til 

kirkefaderen Augustin, der døde i 430. 

            Dette:  Jeg tror fordi det er ab-

surd – eller på latin: ”Credo, quia ab-

surdum” blev meget brugt omkring år   

1300 – det er senmiddelalderen, men 

det går helt tilbage til  kirkefaderen 

Tertullian, der døde omkring 220. 

            Det må have været frygteligt for 

Nietzsche at  skulle sige, at ”Gud er 

død.” 

            Det er udtryk for en erfaring af 

intethed og meningsløshed, som man 

ikke skal ønske for noget menneske.                                                                                             

             Man kan som oven for tale teo-

logisk om troen. 

             Det som kommer først er imid-

lertid den kendsgerning, at man som 

menneske for overhovedet at kunne 

leve, så skal man kunne tro på, at man i 

morgen kan klare alt det, som dagen i 

morgen vil bringe. Klare også det, som  

er tragisk og meningsløst. Jeg tror, at vi 

er sat her for at kæmpe imod menings-

løshed og ondskab. 

H.V. 

 

 

 

 

 

 



UdgivesUdgivesUdgivesUdgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen af Menighedsrådet og Sogneforeningen af Menighedsrådet og Sogneforeningen af Menighedsrådet og Sogneforeningen    
BladetBladetBladetBladet udkommer: udkommer: udkommer: udkommer:    

1. febr1. febr1. febr1. febr.  1. april  1. juni  1. .  1. april  1. juni  1. .  1. april  1. juni  1. .  1. april  1. juni  1. sept. og sept. og sept. og sept. og  1 1 1 1. nov. nov. nov. nov....    
Indlæg  modtages gerne og kan afleveres til Inger Jensen, Lynevej 56, tlf. 75 25 03 87  

Eller E-maill: api-jensen@tdcadsl.dk  senest d. 10. i måneden før udgivelse. 

 

April.:  
  4. Bowling i Tarm Bowling Center    

7. Præmiewhist 

13. Naturoprydning * 

14. Avisindsamling * 

16. Struktur- og debatmøde * 

21. Præmiewhist 

26. Stidag i Brinkerne * 

 

Juni: 
10. Avisindsamling 

23. Sankt Hans aften i Brinkerne,  

 

 Maj: 
  5. Præmiewhist 

  8. Forældremøde og generalfor- 

 samling i Kastanjehuset *  

  8 Fællesmøde for foreninger * 

11. Konfirmation i Strellev Kirke * 

19. Præmiewhist 

20. Generalforsamling i Vandværk * 

24. Fest på Strellev Friskole * 

 

 Vedr. Jagtforeningens arr. og *  

 se tidspunkter inde i bladet. 

Aktivitetskalender 

Vi har  
været hele  
vejen rundt 

 

Struktur og debatmøde    
 i Strellev Forsamlingshus  

Onsdag d. 16. April kl. 19.30 

Kom til 


