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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: Agnethe L. Jensen    75 24 50 62 
Kasserer: Anders Peter Breum 75 24 44 82 
Graver: Corrie Van der Veen    75 25 00 90  
                                          Eller 22 51 15 42 
Kirkeværge: Birgitte Kudsk      75 25 00 69 
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: Martin H. Jensen       75 24 63 55            
Leder: Dorte Lundgaard            75 25 03 53 
Strellev Svømmeklub: 
Kontaktperson: D. Lundgaard   75 25 03 53 
Strellev Puljepasningsordning: 
Formand: Trine R. Nielsen       75 25 09 59 
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 
 
Lyne Hallen: 
Formand: Kristian Haahr       75 25 00 17 
 
Strellev Heste- og Kræmmermarked: 
Formand: Tage Johannessen     75 25 01 18 
 
Bladudvalget:  
Kontaktperson: Inger Jensen     75 25 03 87
  

FORENINGSOVERSIGT: 
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Her skulle Budstikken have været…. 

 
MEN, MEN, MEN 

 
Vi har desværre stadig ingen fundet,  

som vil skrive noget til bladet. 
 

Det samme er tilfældet fremover, så  
skribenter til budstikken efterlyses! 

 
Har du, eller nogen du kender, oplevet noget, f.eks. en rejse, noget 
fra din hverdag nu eller tidligere, tanker, en god historie eller andet, 

som du/I vil indvi andre i, hører vi meget gerne fra dig.  
Bare sæt det på tryk og send eller aflever det til  

Sognebladet v. redaktør Inger Jensen 
Lynevej 56, Strellev 

6870 Ølgod 
Tlf. 7525 0387 eller  

e-mail: api-jensen@tdcadsl.dk 

 
 

              

INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE, OG PAP.  
Varde Kommune har, som det nok er de fleste bekendt, besluttet, at spejderne 

ikke længere skal samle aviser, ugeblade og pap.  
I stedet skal de sammen med papir og rent plast fyldes i de 
nye grønne containere. 
Containerne bliver i Strellev området tømt i uge 8 - 12 - 16 og 
så fremdeles, altså hver 4. uge.   
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Strellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev Sogneforening 

 

 

Referat fra generalforsamling i Strellev Sogneforening den 20/11-08 
 
Anders Jensen blev valgt som dirigent. 
Dennis aflagde beretning om årets løb. I foråret blev der holdt stormøde om 
Strellevs fremtid. Debatten gik højt, og der kom mange forslag. En sammenlæg-
ning af Sogneforeningen og Foredragsforeningen engang i fremtiden var det helt 
store emne. 
Fælleskalenderen på strellev.dk vil blive opdateret hele tiden, så vi ikke holder 
møder osv. de samme dage. 
Vores 2 årlige stidage har der været fin tilslutning til. Det går jo som en leg med 
mange hænder. 
Sankthans blev holdt med stor succes. 
Vi søgte om at blive årets landsby, men det lykkedes desværre ikke. 
Vi har købt en ny plæneklipper til Tage. Den gamle var godt slidt. 
Vi vil ligeledes sige tak til alle, der gør et stort stykke arbejde for Strellev Sogne-
forening. 
 
Bente fremlagde regnskabet, som viser et underskud på 90.000 kr.. Køb af en ny 
plæneklipper og tab i aktier og obligationer er de store poster. Regnskabet blev 
godkendt. 
 
Der vil blive søgt ved forskellige fonde om penge til opførelse af  en bålhytte og 
et mulkt toilet i brinkerne. 
Vi arbejder stadig med Ove smed om oprydning af grunden i byen. 
Næste års kontingent er uændret 25 kr. pr person. 
 
Berit og Bente var på valg og modtog genvalg. 
Lone Clausager Nielsen blev valgt som suppleant sammen med Kim Thygesen 
og Susanne Henriksen. Tillykke med valget. 

 
Bestyrelsen har konstitueret sig 
som følger: 
Dennis Pedersen Formand 
Berit Brødsgård Næstformand 

 
 
Bente Christensen Kasserer 
Manja Kuilboer Bladudvalg 
Anja Nielsen Sekretær 
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  Honning sælges ”fra stalddøren”  
  på Tarpvej 20, Strellev. 
 
  Pris: 1 bøtte   25 kr. 
           3 bøtter 60 kr. 

 
Kim Thygesen 
Tarpvej 20, Strellev 
6870 Ølgod 
Tlf.: 75 25 04 34 
e-mail; jk.thygesen@sport.dk 

 
Dåse- og jernindsamling 
Dåser bedes helst afleveret i sække i det lukkede skur i skolegården, og 
altså ikke i jerncontaineren. 
Aluminium er langt mere værd end jern! 

BOWLINGAFTEN i TARM BOWLINGCENTER 
Fredag den 13 marts kl. 19.00 

  
Pris:  155,- pr. person inkl. Spisning 
Menu:  Spareribs eller marineret  kylling 
 
Tilmelding: Senest den 27 februar 2009 
Til:      Dennis, tlf. 7525 0959  eller 
                  Bente, tlf 7525 0378 
                  
  Arr. Strellev Sogneforening 
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Strellev Foredragsforening afholder generalforsamling 

tirsdag den 3. februar 2009 kl. 19.30 i  
Strellev Forsamlingshus 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Der serveres kaffe m/brød. 

VINTERFEST I STRELLEV FORSAMLINGSHUS  
FREDAG DEN 27. FEBRUAR 2009 

KL 19.00 
 

Menu: Sild m/karrysalat og æg 
  Vildtmarineret nakkesteg m/kartofler, waldorfsalat,  
  revet gulerod, asier og franske kartofler 
  Frugt m/råcreme 
  Kaffe 
 

Musik: Barkflis 
 

Revy:  Opføres af lokal revyhold 
 

Pris:  Kr. 175,- pr. person 
 

Tilmelding: Senest den 20. februar til Birthe Riknagel, 7524 6491 
       eller Birthe Pedersen, 7525 0399 
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Foredragsforeningen modtager gerne effekter til loppe-
markedet hele året rundt.  Vi hjælper gerne med at afhen-
te diverse effekter hertil. 
OBS! Næste marked afholdes den 15. marts2009. 
 Henvendelse kan ske til  
Annika Bertelsen 75 25 09 09  eller  
Gerda Øllgaard 75 25 02 78 

FÆLLESMØDE 
Den 3. marts er der fællesmøde for foreninger på Strellev Friskole. Vi håber at se 
mindst én fra hver forening. VEL MØDT.  

STRELLEV REVYEN 
Så er det nu, du skal komme frem med dine sjove historier og oplevelser!  
Har du noget, vi evt. kan bruge til revyen, så skynd dig og send en mail  
til Annika Bertelsen på: 
  
                         annikabbertelsen@mail.dk 
  
                                                       Hilsen Revyholdet 

LOPPEMARKED  
afholdes søndag den 15. marts 2009, Lynevej 21 (Topgård) i Strellev. 
MEN - MEN, vi har igen et problem med opbevaring af vore lopper, da det er for 
fugtigt, hvor de står nu! Er der mon nogen, der kan hjælpe os med et bedre sted? 
Ellers ser vi os desværre nødsaget til på sigt at droppe vore loppemarkeder! 
Strellev Foredragsforening. 
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SLGU – DAG 
 
 

Kom og prøv vores forskellige workshops, samtidig med at du 
får informationer om SLGUs udvalg. Det kunne være. du faldt 

for en ny idrætsgren. Alle er velkomne. I SLGU har vi noget for 
alle. Synes du netop at SLGU ikke tilbyder lige det du mangler, 

så mød op denne dag og lad os få en snak om dine ideer.   
 

Lørdag den 21/2 - 09 kl. 09.00 – ca. 12.30  
i Lyne Hallen 

 
09.00 – 10.05 vil der være workshop i følgende udvalg 

Gymnastik, håndbold, fodbold, badminton, volley, ungdomsklub & bil-

lard 
  

10.15 udvalgsmøde 

11.00 SLGU Generalforsamling 

12.30 Frokost (SLGU giver) 
 

Du kan være med til at gøre forskellen til om SLGU også skal 
eksistere de næste mange år. 

Børn skal være ifølge med voksne  
Mens der er generalforsamling, vil der være pasningsmulighed 

af dit barn i hallen, hvor der vil være aktiviteter for dem. 
 

Vi glæder os til at se jer… 
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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 SLGUs årlige gymnastikopvisning 
 

FREDAG DEN 6. MARTS 2009 
KL. 19.00 I LYNE HALLEN 

 

Det bliver en sjov, hyggelig og inspirerende aften  i selskab med 
 

Spillopperne  2-4 årige 
Krudtuglerne 5-6 årige 

Mix 1  1 kl. – 4 kl. 
Mix 2  5 kl. og opefter. 

 

I år igen vil vi få besøg af et gæstehold, som er 
 

Bøvling idrætsefterskole 
 

Entre 
Voksne 50 kr. og børn 25 kr. 

Priserne er inkl. efterfølgende kaffebord 
 

Mange hilsner fra gymnastikudvalget i SLGU 
Tina skak - Sanne Schierff - Marianne Vestergaard Bargisen 

 

HUSK – HUSK 
Forårsopvisning i Skjern Bank Arenaen 
Lørdag d. 7 marts og Søndag d. 8 marts. 
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Referat fra Generalforsamlingen i 
Strellev Heste- & Kræmmermarked 
Til ordstyrer blev valgt Hans Raunkjær, 
som kunne konstatere at generalforsam-
lingen var indkaldt lovligt, og stemme-
tællere blev Bent Sørensen og Herluf 
Poulsen 
 
Formandens beretning. 
Efter et turbulent år i 2007 med mange 
problemer angående det salmonella 
angreb, som vi var vidne til, og som har 
kostet nogle alvorlige gebyrer, som 
Svend Åge har valgt at kalde dem, 
kommer vi i år ud med et underskud på 
regnskabet. Vi fik bøde, fordi vi havde 
håndteret den gris, som vi fik sponseret 
af Kresten på en uheldig måde. Tagmo-
ses slagteri havde ferie, så vi måtte i 
huj og hast finde en anden løsning på 
slagtningen. Vi valgte den forkerte. 
Derfor fik vi en bøde på 15.000 kr. og 
en til Kresten, som fik en på 20.000. 
Han må nemlig ikke sponsere en gris 
uden at være 100 % sikker på, den bli-
ver slagtet forsvarligt. En løsning på 
den lovlige måde ville have bevirket, at 
staten var 35.000 kr. fattigere, men det 
paradoksale er, at vi på ingen måde 
havde undgået sygdommen, da man 
ikke kunne konstatere, om det var i svi-
nekødet eller i oksekødet, smitten var, 
men vi valgte at betale begge bøderne 
uden kommentarer, og dermed påtage 
os ansvaret for det skete. 
Vi sagde til hinanden, at nu må vi vide-

re. Jeg kan sige, som Kristian Haahr 
sagde: ”Vi skal have holdt nogle mar-
keder i en fart”. Her i 2008 er det gået 
fantastisk godt. Der var god tilslutning 
på alle områder, og jeg har det indtryk, 
at alle hyggede sig, især om lørdagen, 
hvor vejret var perfekt. Vi syntes alt var 
på plads, da vi åbnede lørdag morgen. 
Der var mange besøgende om lørdagen. 
Traktortræk og gocart gik godt. Vi kun-
ne godt have haft flere kræmmere, men 
de, der var der, var tilfredse. Det træk-
ker stadig mange mennesker, så der var 
gang i pølsesalget og ølsalget, som der 
plejer. Harmonikamusikken var et godt 
indslag. Den store ændring var festen 
om aftenen, hvor menuen var kalvesteg 
stegt af Lisbeth. Det blev godt modta-
get, og smagte efter min mening rigtig 
godt. Men det er klart, det var en stor 
ændring i forhold til tidligere, hvor 
grillningen var en del af markedet. Vi 
var 185 spisende gæster: Det var ret 
flot syntes jeg, dog måske lidt færre, 
end der plejer at være. 
Næste år kommer der ny musik, Ally 
Cats. De andre var meget gode, men vi 
syntes, de blev for dyre, så vi synes, vi 
skal prøve noget andet. Ally Cats er 
mindst lige så gode, så I kan godt be-
gynde at glæde jer. 
 
Vi stod op til en søndag med meget 
dårligt vejr. Jeg var lidt deprimeret. Det 
går i vasken i dag, tænkte jeg, men en 
kommentar fra Ernst Øllgaard gjorde, 
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at mit humør blev lidt bedre. Han sag-
de, at om lidt kommer solen, og så er 
alt glemt. Han fik desværre ikke helt 
ret. Den kom, da vi skulle rydde op. 
Men der kom en del til gudstjenesten 
og i løbet af dagen. Der var også ca. 
150 til biksemad, så vi er glade for, at 
det blev afviklet på nær faldskærmsud-
spring. Både ringridning og havetrak-
tortræk blev afviklet på værdig vis, så 
det er helt sikkert noget, som vil bide 
sig fast fremover, selv gocart havde 
drøn på søndag. 
Vi er i fuld gang med at planlægge næ-
ste års marked, som bliver den 8. og 9. 
august. 
 
Til sidst vil jeg gerne sige tak til besty-
relsen for et fantastisk godt samarbejde. 
Vi vil også gerne sige tak til alle, som 
støtter os. Jeg synes, det er imponeren-

de med det store arbejde, som bliver 
gjort. Ligeledes vil vi gerne sige en stor 
tak til alle sponsorer. Uden den støtte 
ville det blive meget svært at gennem-
føre markedet. 
 
Jeg véd ikke, hvad det er, der gør det, 
men på en eller anden måde er vi gode 
til at hjælpe hinanden, når der skal ske 
noget. Vi har stor respekt for hinandens 
forskelligheder, og netop derfor tror 
jeg, vi står sammen, når det gælder, så 
det slogan, vi har i Strellev: ”Fælles 
hjælp, fælles glæde”, er fantastisk og 
bæredygtigt. Ja, vi kan godt i Strellev, 
tak. 

Der var tilmeldt 97 til ålegildet. Det er imponerende flot. 
Svend Aage fortalte lidt om regnskabet, som blev godkendt. Desværre blev det 
et underskud på 3.879,21 kr. Det skyldes bøderne. Driftsoverskud uden gebyr 
var 31.120,79 kr. 
Der var ingen indkomne forslag 
 
Bestyrelsen ser nu således ud:  
Formand: Tage Johannesen 
Næst formand: Kristian Haahr 
Kasserer: Svend Aage Chopart 
Sekretær: Kjeld Hansen 
Bestyrelsesmedlem: Bjarne Lange 
Suppleanter: Jens Møller Madsen og Egon Sørensen 
 
Bente Schelde og Hans Raunkjær blev genvalgt til revisorer. 
 



12 

Årets kræmmermedhjælper i 2008 er   
Benny Andersen. 
 
Det er ikke så nemt at skulle vælge imellem så mange ihærdige medhjælpere, 
men vi har fundet frem til én, som vi synes fortjener det. En person, som går 
meget op i dét, som han har med at gøre, en person, som også stiller krav om, at 
tingene skal være i orden. Det hele bliver afleveret i fin og  rengjort stand. Ben-
ny fortjener, at blive årets kræmmermedhjælper. 
Tak for din store indsats til markedet. 

DEN 8. OG 9. AUGUST 2009 

KOM OG GØR ET GODT KUP HOS KRÆMMERNE 

SE BLA. DET STORE TRÆKTORTRÆK 

LØRDAG OG HAVETRAKTORTRÆK OG RINGRIDNING SØNDAG 

TILMELDING TIL TRAKTORTRÆK SENEST D 5. AUGUST 

HOS BJARNE TLF. 76984042 / 28203988 

OG HAVETRAKTORTRÆK SENEST D 5. AUGUST 

HOS JANNICK TLF. 75250885 / 40763796 

TILMELDING TIL RINGRIDNING TIL LONE CLAUSAGER SENEST 

D. 5 AUGUST  TLF. 28551690 ELLER TRINE NIELSEN TLF. 25392020 

ELLER BESTIL VESTJYLLANDS BILLIGSTE STADEPLADS 

TIL KUN 50,- PR. METER HOS 

KRISTIAN HAAHR PÅ TLF.: 75250017 

 

Vi ses i Strellev. 
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Dagli’ Brugsen Lyne 
kører varetur 
���� 75 25 00 08 

ÅBEN   Mandag - Torsdag   kl. 8.00 –18..00 
              Fredag - Søndag   kl. 8.00 - 19.00 

Indlæg fra Laurids Gravesen: 
 
 
I ”Kristelig Dagblad” var der en artikel om Iraks kristne mindretal. De bliver 
truet, dræbt, bortført og deres kirker nedbrændt. 
Det foregår også andre steder, hvor det er muslimer, der er i mindretal. Derfor 
skal vi gå i dialog med de muslimer, der er her i landet. Men Pia Kjærsgaard og 
hendes tro følgesvende, præsterne, sår derimod had. Mon det er fordi de er så 
lidet troende. Måske er de og Jyllandsposten og deres tegnere skyld i, at danske 
soldater er blevet dræbt. 
Men hvad skal man tro på ? Ifølge Bibelen er De ti Bud skrevet af Gud ! Selv 
tror jeg, det er en flok lærde filosoffer, der har skrevet dem. Der kan ha` været 
problemer med kønssygdomme, - derfor buddet ”Du må ikke bedrive hor”. Men 
også problemer med økonomi, sammenhold og til at opdrage børn. Altså alt det, 
der handler om moral. Og budene er lige så rigtige og gode og sande, som den-
gang, de blev skrevet. Og tager vi dem til os og lever efter dem, tror jeg ikke vi 
behøver frygte Islam. 
Som kristne er vi døbt til et liv efter døden, og så tror jeg det er et liv, lig det vi 
kender altså himmel og helvede. Vi skal jo huske på Jesu lignelse. ”Det store 
Gæstebud”, hvor nogen ikke havde tid til at komme, og én blev smidt ud. Det var 
jo heller ikke begge røvere, der blev budt med i paradis! 
 
Laurids Graversen 
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Efter endt renovering og nyt gulv i Lyne Hallen kører alt som før igen. Vi i be-
styrelsen er selvfølgelig glade for et nyt halgulv, men de 600.000,- kr., som det 
ca. kostede hallen, havde vi regnet med, at vi skulle have brugt til omklædning, 
cafeteria osv... der er mange ting, vi gerne vil 
have lavet, men det kommer på et senere tidspunkt. 
Vi har dog fået hævet lejen for hallen noget. Det skyldes nye og bedre takster i 
forbindelse med kommunesammenlægninger og andre former for udregning af 
tilskud til idrætshaller, og vi har også lavet en ny og bedre aftale med Strellev-
Lyne støtteforening. Vi håber på, at vi inden for kort tid 
kan være gældfri igen, hvilket er nødvendig, hvis man skal køre en idrætshal 
som Lyne Hallen. 
I den forbindelse har vi fået sponsorstøtte på 20.000,- kr. fra TUBORG FON-
DEN til køb af nye bander i hallen. Vi fornyede ca. 50% af banderne for 2 år 
siden, og har nu fået de sidste fornyet.  Udgiften blev på ca. 40.000,- kr. Vi er 
TUBORG FONDEN taknemmelige for støtten. 
I julen tilbød DK benzin, Lyne v/ Karen Marie og Jens Rewalt så et sponsorat 
til Lyne hallen på 40.000,- kr. til halgulv, og hvad vi ønsker at benytte pengene 
til. I samme aftale har hallen så aftalt med DK benzin, Lyne, at DK benzin har 
hallen til et større arrangement den 20 marts med Tørfisk, som DK benzin arran-
gerer, og hallen hjælper med alt det praktiske i forbindelse med showet. Vi håber 
på et rigtigt godt arrangement, og at vi fremover kan lave flere shows med DK 
benzin, Lyne. 
Vi håber på at mange lokale vil komme og opleve Tørfisk i hallen. ( Annonce 
kan ses andetsteds her i bladet. ) 
På Lyne Hallens vegne 
Tonny Tang 
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ÅRETS  KONCERT 
I LYNE HALLEN 

FREDAG DEN 20. MARTS KL. 19.00 

 

TØRFISK 
Inkl. stor ta’ selv 

buffet – KUN KR. 295,- 
 

Dans efter koncerten til kl. 02.00 med 

Folk Friends Trio 
 

Billetbestilling hos: DK-Benzin, Lyne – 
Skjern Bank – Super Brugsen, Nr. Nebel – 

Skjern Håndbold – Ringkjøbing Landbobank – 
Jydsk Sparekasse i Ølgod. 
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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 2009 
STRELLEV KIRKE 
   
FEBRUAR: 
  1. Sidste s.e.H.3 k.10.30  Buelund 
  8. Septuagesima 19.30 Vestager 
15. Seksagesima   9.00 Vestager 
22. Fastelavn    9.00 Buelund 
 
MARTS: 
  1. 1.s. i fasten 10.30 Buelund 
  8. 2. s. i fasten   9.00 Buelund 
15. 3. s. i fasten 19.30 Vestager 
22. Midfaste     9.00  Buelund 
29. Mariæ Bebud. 10.30 Buelund 
 
APRIL: 
  5. Palmesøndag   9.00 Vestager 
  9. Skærtorsdag 10.30 Buelund  
10. Langfredag 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. 

 K i rke ny t  

År 2008 i Strellev sogn og kirke 
Antallet af fødte og døde henviser til 
dem, der er registreret i sognet.  
Tallet i () står for 2007. 
 
Fødte: 3 (4) 
Drenge: 2 (4) 
Piger: 1 (0) 
Døbte: 4 (8) 
Konfirmerede: 4 (5) 
Viede: par 5 (1) 
Kirkelig velsignelse. par 0 (1) 
Døde: 0 (2) 
Begravede på Strellev kirkegård: 5 (3) 
Udmeldte: 1 (2) 
Optaget: (0) 



17 

 K i rke ny t  
Konfirmation 2009, alle dage kl. 10.00  
19. April Ølgod Kirke: Skolen ved Skoven  
26. April Ølgod Kirke: 7A, Byskolen  
  3. Maj Ølgod Kirke: 7B, Byskolen  
17. Maj Bejsnap Kirke: Lindbjerg Skole   
31. Maj Strellev Kirke: Friskolen  
 
Konfirmation 2010, alle dage kl. 10.00  
11. April Ølgod Kirke: Skolen ved Skoven  
18. April Ølgod Kirke: 7A, Byskolen  
25. April Ølgod Kirke: 7B Byskolen  
  9. Maj Bejsnap Kirke: Lindbjerg Skole  
23. Maj Strellev Kirke: Friskolen  

 
 
På mødet den 20.11.08 konstituerede menighedsrådet sig således: 
Formand: Agnethe L. Jensen 
Kasserer: Anders Peder Breum 
Næstformand Jens Krog 
Kontaktperson: Kristian Haahr 
Kirkeværge: Birgitte Kudsk 
Formand for valgbestyrelsen. Birgitte Kudsk 
Medlem i Bladudvalget: Birgitte Kudsk 
  
Menighedsrådsmøderne afholdes på Friskolen. De er offentlige.  
Mødedatoer og dagsorden kan findes på kirkens hjemmeside en uge før der af-
holdes møde.  
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Strellev Kirke:  
Kalkning indvendig. 
 
I adskillige år har kirken trængt til at 
blive kalket indvendig.  Det er i almin-
delighed en vedligeholdelse, som fin-
der sted sådan ca. hver  20. år.  Det var 
meningen, at  kirken skulle have været 
kalket indvendig her i foråret, sådan at 
den kunne være pæn til konfirmationen 
pinsedag.  Murermester Per Andersen,  
Nr. Bork, der  bl.a. har specialiseret sig 
i kirkekalkning blev bestilt. Han  lave-
de  et par steder nogle kalkprøver, så vi 
kunne se om kalken bandt på det eksi-
sterende underlag. 
 
Da Per Andersen og menighedsrådet så 
for  nogle måneder siden besigtigede 
kalkprøverne,  gjorde Per Andersen 
opmærksom på, at der var nogle revner 
i korhvælvingen.  Når han gjorde op-
mærksom på dem hang det sammen 
med, at han havde mistanke om at 
hvælvingen ikke var stabil, og at der 
derfor snart ville komme revner, selv 
om han kalkede og reparerede.  Vi var 
også oppe at bese korloftet og det viste 
sig så, at der  var en stor revne i nordsi-
den mellem hvælvingen og ydermuren. 
Revnen  er vel omkring 5 cm bred og 
omkring 25-30 cm dyb. 
Så blev arkitekt Knud Fuusgaard,  
Ringkøbing, og  ingeniør Keld Abra-
hamsen, Århus tilkaldt.  De har nu ud-
arbejdet  et ”Notat  vedrørende: Repa-
ration og sikring af hvælv – reparation 
af indvendige vægge – sikring af korets 

tagkonstruktion og triumfvæg  samt 
reparation, rengøring og konservering 
af historisk inventar”. 
 
Menighedsrådet drøftede på sit møde d. 
13. januar  rapporten og provst Lise 
Hindsholm, Janderup og provstiudval-
gets bygningssagkyndige, arkitekt Sø-
ren Kjær, Varde, afholdt sammen med 
menighedsrådet og menighedsrådets 
bygningssagkyndige, Alfred Lund-
gaard,  et fremskyndet provstesyn d. 
15. januar, idet der ordentligvis skulle 
have været afholdt ordinært provstesyn 
i løbet af i år. 
De samlede udgifter til  de i rapporten 
anførte arbejder er  1.995.386 kr. idet 
der heri er  afsat 25% til uforudsete 
udgifter og idet moms er indregnet. 
 
Rapporten foreslår,  at  tagværket over 
koret bliver spændt sammen igen – det 
skete sidste gang for omkring 25 år 
siden, men det var altså ikke godt nok  
– sådan at  tagværkets tryk på korvæg-
gene bliver mindsket: Pris 86.000 kr. 
excl. M.  Så skal cementen på oversi-
den af korhvælv og tårnhvælv fjernes, 
idet cementen forhindrer den alminde-
ligt fugtvandring i murværket, sådan at 
al evt. fugt skal ud nede i kirken, hvad  
der får  kalken til at skalle af. 
Denne cement blev nok lagt på – det er 
min mening – da  kirken blev restaure-
ret engang i 1940`erne, og man allerede 
dengang havde set, at  hvælvingen var 
ved at blive skrøbelig. Det er forståeligt 
for den  blev  bygget omkring 1450. 
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Den rigtigste løsning allerede dengang 
i 1940´erne ville have været at omfuge 
hvælvingen både ovenfra og nedefra.  
Men det har man nok syntes var for 
dyrt.  Dengang var Strellev sogn alene 
om at  skulle betale herfor. 
En omfugning af hvælvene  er det, som  
man nu foreslår.  Det vil incl.  reparati-
on af de indvendige vægge og kalkning 
koste  404.500 kr. ex. M.  Når man skal 
fuge om nedefra så skal altertavlen fjer-
nes for ikke at lide skade og ved sam-
me lejlighed kan den istandsættes.  Det 
vil koste 472.000 kr. ex. M. 
Altertavlen har længe trængt til istand-
sættelse. Vi har haft  besøg af en kon-
servator fra Nationalmuseet, som giver 
udtryk for dette, men som samtidig til-
kendegiver, at den ikke er   bevarings-
værdig. Der er altså  pænere og smuk-
kere altertavler fra denne periode her i 
Danmark. 
Da det ved arkitekt  Fuusgaards arbejde 
har vist sit, at  kalken  nogle steder bag 
ved bænkene hæfter dårligt – måske 
har der engang været bruge  et binde-
middel ved kalkningen, så  foreslås det, 
at man  tager stolestaderne ud og  får 
repareret  også den nederste del af ski-
bets indervægge. 
 
Da det afgørende  nu er om der stadig 
er bevægelse i murværket i korhvæl-
vingen og om man kan standse bevæ-
gelsen i korets ydervægge, så vil man 
foretage  videregående undersøgelser af 
dette. Desuden  skal kirken besigtiges 
af landets fremmeste  eksperter ved  

den såkaldte konsulentrunde, som hol-
des hen over sommeren. 
 
Det som begyndte som en kalkning til 
omkring 85.000 kr. kan således ende 
med at blive en totalrestaurering. 
Vi vil således  nogen tid endnu skulle 
se, at kirken trænger til at blive kalket  
indvendig. 
Der er dog mange ting, som man kan 
drøfte indtil  noget sker. Skulle man i 
stedet for  nedtage korhvælvet og  op-
lægge træbjælker, sådan som det var 
oprindelig. Skulle man sætte altertavlen 
på museum og få en ny altertavle.  
Rundt omkring i landet sker der mange 
ting i disse år. 
Allerede  for mange år siden fik man i 
Lyne  kirke løse bænke i stedet for  de 
faste stolestader.  Ringkøbing kirke har 
fået en ny altertavle malet af Arne Hau-
gen Sørensen. Folding kirke ved Brø-
rup har fået et nyt alterbillede og den 
gamle tavle er så helt malet over med 
brune og violette farver. 
Der er nok at se på, når man kommer 
rundt i landet. 
Dog et er sikkert. 
Det er ikke sidste gang, at  vi skal drøf-
te  selve kirkebygningen og dens vedli-
geholdelse. 
HV. 
 
 
 



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. 

 
Februar: 
  3. Foredragsfor. generalforsaml *  
  9. Præmiewhist 
21. SLGUdag inkl. generalforsam-

ling * 
23. Præmiewhist 
27. Vinterfest * 
 
Marts: 
  3. Fællesmøde for foreninger * 
  6. SLGU’s gymnastikopvisning * 
  9. Præmiewhist 

 
13. Bowling i Tarm Bowlingcenter * 
15. Loppemarked * 
20. Koncert i Lyne Hallen * 
23. Præmiewhist 
 
April: 
  6. Præmiewhist (aflyst) 
20. Præmiewhist 
25. Stidag 
   
 

 Vedr.*  
 Se tidspunkter inde i bladet. 

Aktivitetskalender 

Får vi mere sne i vinter ... 


