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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.strellev-jagt.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: Johan Jorna       21 75 17 19 
Håndbold: Kim Rasmussen       23 27 89 01 
Gymnastik: Tina Skak               30 11 18 29 
Billard: Anders Jensen       75 25 03 87 
Badminton: Ulla Rahbæk       75 25 03 48 
Volleyball: Kent H. Sørensen    75 25 03 64 
Ungdomsklub: Laila Wiuff       75 25 00 25 
Sommerfest:Tina Jørgensen      75 25 04 95    
Sportsuge: Lone Clausager       75 24 42 75 
 
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: 

 
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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Fra yngste til den ældre generation i Strellev. 
Af: Tage Tang Sørensen 

Som treårig flyttede jeg med mine for-
ældre til Strellev til det sted, hvor Gre-
the og jeg stadig bor. De havde haft en 
mindre ejendom i Borris. 
Da jeg var 7 år startede jeg i første 
klasse i Strellev Skole hos Cecilie Lau-
ridsen (Cisse). Det var det første hold, 
hun var klasselærer for. Tilfældigvis 
var vores søn Henri på hendes sidste 
hold. 

Her er et billede fra en af vore første 
skoledage. 3 af os bor stadig i Strellev. 
Strellev Skole var en kommuneskole 
med 60 - 70 børn i syv årgange. Den- 
gang var der ikke noget der hed børne-
haveklasse eller 8. - 9. klasse. Når man 
gik ud af 7. klasse, var der mange, der 
efter et år, tog et ophold på en ung-
domsskole. Det havde en varighed af 5 
måneder. Nogle få fortsatte på realsko-

le og gymnasium. 
Så skulle man til at finde ud af, hvad 
man ville bruge sin tid til. Nogle kom i 
lære, men de fleste kom ud at arbejde 
på landet på en gård. 
Hvad jeg skulle lave, har jeg aldrig væ-
ret i tvivl om, da landbrug altid har haft 
min store interesse. 
Jeg havde plads på flere gårde på eg-
nen. Det var som regel for et år ad gan-
gen, man var ansat. Kost og logi var  en 
del af lønnen. Man boede hos familien, 
og var faktisk en del af denne. Var der 
gæster, blev man tit budt med til bords. 
Det var hyggeligt. 
Ind imellem havde jeg et 5 mdr. ophold 
på Rødding Højskole og 9 mdr. på 
Grindsted Landbrugsskole. 
 
I 1965 blev en mindre naboejendom til 
mit hjem til salg. Den ville mine foræl-
dre meget gerne købe, men problemet 
var, at de skulle have gården her solgt. 
Da jeg dengang havde mødt Grethe, og 
vi var begyndt at følges ad, mente de, 
at vi kunne overtage stedet her. Det var 
nu ikke det, vi havde tænkt os, så der-
for sagde vi nej, vi ville have en større 
gård. Men med stor overtalelse af min 
mor og dyre løfter om, at når de, mine 
forældre, ikke ville bo på naboejen-
dommen mere, så kunne vi købe ejen-
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dommen og lægge den sammen med 
gården her. Efter en del overvejelser 
indvilgede vi så i at overtage gården 
her pr. 1. januar 1966. 
 
Vi blev så gift den 31. marts samme år. 
Det var den sidste dag, Strellev var 
selvstændig kommune. Ja. Du læste 
rigtigt. Strellev var selvstændig kom-
mune til 1. april 1966 med ca. 500 ind-
byggere. I dag er vi 100 gange så man-
ge i vores kommune, ca. 50.000. Den-
gang kendte jeg hver en vej og sti i 
Strellev, samt hver eneste fastboende 
person. I dag må jeg desværre konstate-
re, at jeg kan møde folk på gaden, som 
bor nærmere end ca. ½ km herfra, uden 
at vide, hvem de er. 
Dengang var der ikke noget, der hed 
postnumre. Vejnavne og husnumre på 
landet var også et ukendt fænomen. 
Man skrev bare Strellev pr. Ølgod. Så 
skulle posten nok finde det rigtige sted. 
 
De første år vi var gift, udvidede vi be-
sætning og driftsbygninger og byggede 
nyt stuehus. Som tiden gik, blev vi til 
seks i stedet for to. Vi fik to piger og to 
drenge. Da vi begge var hjemmegående 
og hjalp hinanden med arbejdet på går-
den, blev børnene passet sammen med. 
De var med både i stalden og på mar-
ken. To eftermiddage om ugen var de 
til legestue i Lyne, før de begyndte at 
gå i skole. 
              
Efter nogle år længere omme på vejen, 
ville mine forældre sælge ejendommen 
og flytte til byen! 
Men Ak. Som præsten prædiker går det 
ikke altid. Nu ville de ikke sælge ejen-
dommen til os, men solgte den til en 

anden nabo. Det var en meget stor skuf-
felse, Senere var der da heldigvis andre 
naboer, der ville sælge jord til os. Vi 
har købt jord fra seks forskellige gårde. 
Næsten alle huse og gårde i Strellev har 
skiftet ejer siden kommunesammenlæg-
ningen, nogle indtil flere gange. Kun 4 
har samme ejer, som da Strellev var 
selvstændig. Det er Baunshøjvej 2, 
Tarpvej 6, Adsbølvej 20 og Adsbølvej 
38. 
Der er sket en kolossal forandring med 
landbrug gennem årene. Da vi startede 
var der 85 - 90 selvstændige landmænd 
i Strellev. De havde alle både svin og 
kreaturer. I dag er det specialiseret, så 
man har enten ren planteavl, grise eller 
kvæg. Der er nok ca. 20 selvstændige 
landmænd i Strellev i dag. 
 
Nu er børnene for længst flyttet hjem-
mefra og ingen af dem er landmand. 
Der er så kommet 4 dejlige svigerbørn 
og 9 vidunderlige børnebørn til, så det 
er en utrolig stor glæde for os, når de 
kommer på besøg. 
 
For tre år siden solgte vi mælkekvoten 
og køerne. Det var lidt vemodigt, når 
man har haft køer i 40 år, men det har 
givet os noget mere frihed. Da børnene 
var små, holdt vi en uges ferie, enten i 
Danmark eller det nærmeste udland. Nu 
tager vi på rejser i både 2 og 3 uger, 
under helt andre himmelstrøg. Nu hyg-
ger vi os med planteavl, lidt kødkvæg 
og kvieopdræt. 
Fritiden bruges på vores sommerhuse i 
Blåvand og Vejers, golf, dans og flere 
forskellige aktiviteter. 
En rigtig dejlig pensionisttilværelse. 
                                              Tage Tang 
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Strellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev Sogneforening 

 

Husk Strellev Heste- & Kræmmermarked den 8. og 9. august 2008. 
Bestilling af stadeplads ved Kristian Haahr, tlf. 75 25 00 17. 
Har I gode ideer – så ring 

 
STIDAG 

 
Det er tid til forårsrengøring i Brinkerne. Derfor indkalder Sogneforeningen 

LØRDAG DEN 25 APRIL KL.10.00 TIL STIDAG. 
  

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 

  

Generalforsaling i Strellev Vandværk tirsdag den 21. april 2009 
i strellev forsamlingshus kl. 19,30. 
  
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
  
Se vandanalyse side 6 

Sct. Hans Aften fejres i Brinkerne den 23. juni. 
Se nærmere i næste nr. at Sognebladet. 
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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 
  

Det planlagte loppemarked den 15. marts valgte vi at flytte, da det ville blive for 
koldt at afholde i staldbygningen på Topgård. 
 
Ny dato:  Søndag den 17. maj 2009 kl. 13.00 - 16.00 
- Det afholdes i gymnastiksalen på Strellev Friskole. 
- Kaffen kan indtages i Strellev Forsamlingshus i den lille sal. 
- Her vil også være tombola. 
  
Foredragsforeningen modtager gerne effekter til loppemarkedet. De kan afleve-
res lørdagen inden, eller kontakt: 
Annika Bertelsen 75 25 09 09 eller 
Gerda Øllgaard 75 25 02 78 
for nærmere aftale. Vi er også behjælpelig med at afhen-
te diverse effekter. 
  
NB!  Skulle du have lyst til at hjælpe som sælger og/
eller give et nap med ved opstilling, må du meget gerne 
kontakte Birthe Pedersen, tlf. 75 25 03 99 
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Formandens beretning fra generalforsamlingen den 3. Februar 2009.                        
Der var 17 fremmødte inkl. bestyrelsen. 

Loppemarked                                                           
Vi har ikke afholdt loppemarked i 2008, pga. manglende opbevaringssted og der-
for ingen lopper.  Manja og Jan har nu tilbudt os noget staldbygning på Topgård, 
men stedet er meget fugtigt og lopperne trives ikke... Vi har ikke nogen løsning 
på problemet lige nu, og spørgsmålet er, om vi skal fortsætte… Ellers er det 
planlagt, at vi afholder loppemarked i marts, som man har gjort førhen. 

Præmiewhist                                                                 
Der er 16 – 20 deltagere pr. gang, ret uændret i forhold til de foregående år.  Vi 
har prøvet at lave kaffeordningen om, så vi kan spare på købmandsregningen. Vi 
startede med selv at bage boller, men siden har Mette Haahr tilbudt sin hjælp 
med bageriet. Hertil serveres marmelade og småkager, og vi kan stadig afholde 
en hyggelig aften for de spillende gæster. Vi forventer så, der vil være et lidt 
større overskud i 2009 pga. af vores besparelser. En anden ting er også annonce-
ringen, som vi har valgt at afskaffe og i stedet udleveres sedler, så de kan følge 
med i hvornår det foregår. En stor tak til de personer, som hjælper med afviklin-
gen af vores præmiewhist aftener. 

Julemarked                                                                                                                                 
Efter at vi har været nødt til at aflyse det i nogle år, prøvede vi så igen i år, men 
med et lidt andet koncept. Vi fik nogle meget forskellige forretninger til at kom-
me. Der blev handlet, smagt, drukket og spist, og ikke mindst blev der trukket 
lod på indgangsbilletterne om de rigtig flotte gaver, som forretningerne havde 
sponsoreret. Det var en rigtig hyggelig aften med god stemning og ca. 50 beta-
lende gæster, og gav et overskud på ca. 3000 kr. Vi laver en lignende aften igen i 
år. 

Fester/Økonomi                                                                                                                  
Indtægten på fester er en smule faldende. Ca. 12.000-14.000 kr. i forhold til sid-
ste år. Som alle nok ved, er vores økonomi meget stram. Vi har været nødt til at 
sætte huslejen en lille smule op:  500 kr. på hele huset, 300 kr. på store sal og 
lille sal uændret. Vi valgte at afskaffe medlemsrabatten på servicen, idet vi ikke 
mener, at det er det, der gør udfaldet til, om man vælger Strellev forsamlingshus. 
Vi har ligeledes fået Lisbeth til selv at stå for rengøringen af køkkenet (fra uge 
42 2008), for at spare en smule i lønninger. Vi har også haft besøg af en mand fra 
SAEF el-spare fonden, for at se på vores elforbrug, om der var noget der at hente 
for os rent økonomisk. Det eneste han mente var, at vi skulle skifte alle pærer ud 
med elspare pærer, så det har vi gjort. Det kostede ca. 2.200 kr.    

 



9 

.                        

                                                                                                                                     

Fester/Økonomi                                                                                                                         

Foreningens fremtid.                                                                                                            
Der blev nedsat et udvalg, som skulle se på foreningernes fremtid her i Strellev. 
Udvalget har lagt en del møder og tid i dette, og der blev afholdt et stormøde 
omkring, hvad man kunne forestille sig, der kunne blive fremtiden for forenin-
gerne i Strellev. Vi har haft et par møder indtil videre. Et møde hvor udvalget og 
sogneforeningen var med, og derefter et møde med sogneforeningen, hvor vi fik 
snakket meget om, hvad det er vi gør. I første omgang prøver vi at øge samarbej-
det imellem foreningerne, dette gør vi ved hjælp af 4 fællesmøder om året i ste-
det for kun 1. Vi i Foredragsforeningen vil se frem til et øget samarbejde og tak-
ke udvalget for et godt stykke arbejde.  

Gulv i køkkenet                                                                                                                                   
Vi fik ordnet gulvet som aftalt i maj 08, men desværre ikke med noget særligt 
godt resultat. Det er blevet lavet om 3 gange, og det er stadig ikke i orden. Det 
var en hård omgang ikke mindst for Lisbeth. Vi havde fået hjælp af en håndfuld 
stærke mænd fra byen/landet, hvilket vi vil sige en stor tak for. Vi bliver nok 
nødt til at spørge de stærke mænd om hjælp igen. Vesla (gulvfirmaet) vil afprøve 
- som det sidste - en ny Toplak som kommer på markedet her i foråret, så der er 
et lille håb endnu, om at vi kan få gulvet i orden.  

Bordopstilling til Banko                                                                                                                   
Stor tak til de personer der hjælper os med bordopstilling til banko hver søndag. 

Alt-mulig-mand                                                                                                                  
Stor tak til Tage Johannessen for hans altid hjælpende hånd. Håber vi kan trække 
på ham endnu et år eller mere.  

Banko udvalget                                                                                                                                         
Vi var så heldige, efter at have søgt Lyne Bankoudvalg om penge til nyt fyr, at 
modtage 55.000 kr. Vi har nu fået installeret det nye fyr. Jan Henriksen har lavet 
arbejdet og tilbød sin arbejdsløn gratis, så der blev råd til kummer på herretoilet-
tet og et nyt køkkenarmatur. En stor Tak til Jan for det store arbejde, og også de 
hjælpere, der har været i den forbindelse.  

Ref. Annika Bertelsen 

Birthe Rignagel og Birthe Pedersen 
blev genvalgt.  
Betina Hansen ønskede ikke genvalg.  
Nyvalgt blev Lotte Nielsen. 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig såle-
des:  

Formand:     Annika Bertelsen 
Næstformand:  Lotte Nielsen 
Kasserer:     Poul Anders Hvergel 
Sekretær:     Birthe Rignagel 
Bladudvalg og  
Præmiewhist:   Birthe Pedersen 
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OBS! Fællesmøde for alle foreninger afholdes på Strellev Friskole mandag den 
29. juni kl. 19.30. 
 

 

 

 

 

 

 
Stop for dåse-aflevering i skolegården    

 
På Strellev Friskole er vi rigtig glade og taknemmelige, for den opbakning der 
har været blandt elever og pårørende + Strellev borgere m.fl., til indsamlingen af 
øl –og sodavandsdåser gennem godt et års tid.  
Det har givet en fin indtægt, som bl.a. er blevet brugt til at forskønne skolens 
rammer både indvendig og udvendig. Tak for det ! 
Nu er vi inde i en periode, hvor prisen for jern og øvrige metaller er faldet  
drastisk.  
 
Det betyder at Strellev Friskole har valgt at stoppe for indsamling af  
øl –og sodavandsdåser i skolegården. 
 
Vi fortsætter med at indsamle alle former for jern og metaller i den store 
container, som står på parkeringspladsen på Tarpvej. Der kan diverse ef-
fekter fremover afleveres. 
 

  1000 TAK for ethvert metalbidrag I smider deri. 

                
 

De penge vi får ind den vej, vil fortsat blive brugt på forskønnelse af Strellev 
Friskole, så elever og lærere til stadighed kan færdes i et rart og læringsvenlig 
miljø.  
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Loppemarked i Lyne hallen. 
 

Så er det “loppetid” igen….. Lørdag den 2. maj 2009  
er der loppemarked i Lyne hallen. Der vil være åben  

fra kl. 11.00 til 15.00  med auktion over specielle effekter kl. 13.00. 
 

 Fredag den 1. maj vil der være indsamling fra kl. 15.00 til 18.00. 
Vi håber en masse folk vil hjælpe os med at samle ind og stille op i hallen. 
Ligeledes mangler vi hjælpere til at sælge og pakke sammen om lørdagen, 
så hvis du/ i har lyst til at hjælpe SLGU nogle timer med nogle af delene, 
så hører vi gerne fra dig. 
 
 Det vil være en oplagt mulighed for, at få ryddet godt op til den 
kommende konfirmation ect. 
 
Ring endelig til: 
 
Birgitte Kristensen, Lyne 53 55 08 22 
Louise Hvelplund, Lyne 28 80 22 34 
 
 
 
 
 

 
Sportsugen 2009 i Strellev-Lyne G.U. finder sted på Strellev Stadion  
fra den 4. – 7. juni. 
 
Sommerfesten er i Lyne Hallen lørdag den 13. juni. 2009. 
 



12 

Lidt fra referatet fra SLGU’s 
generalforsamling den 21/2-09. 

 
Beretning ved formanden: Kent be-
retter om et godt år, med gode udfor-
dringer og investeringer. Nye tiltag ved 
sommerfodbold for poder, sommer-
gymnastik og herrehåndbold. Vi har 
haft 302 medlemmer i 2008, hvilket er 
flot.  Der er blevet renoveret lysanlæg i 
Strellev og andet i både Lyne og Strel-
lev. Billard har fået ny varmepumpe.  
Vi er glade for, at der er kommet nyt 
gulv i hallen og nye bander.  Der skal 
indtægter til, når vi investerer så meget, 
vi mangler derfor mange frivillige hjæl-
pere til at få det hele til at køre. TAK 
for det, og husk at vi alle får gavn og 
glæde af det.  Vagn Andersen blev 
“Årets SLGU’er” i 2008, det var vel-
fortjent. Kent takker for al sponsering 
og alle de frivillige hjælpere. 
Regnskab:  Gitte er helt ny i forenings-
arbejdet, men regnskabet er da under-
skrevet, så det er da ikke helt galt…   
Dog et underskud pga. store investerin-
ger, hvoraf nogle af de tilskud vi har 
søgt, først kommer her i 2009, og andre 
ny investeringer som eltavler ved Lyne 
stadion.  Det kommenteres at det er 
godt at der bliver investeret på trods af 
underskud, det vil alt i alt komme os 
alle til gode.  
Investeringer i 2009 kan nævnes: Nye 
mål i Strellev og nyt rækværk i Lyne.  
Forretningsudvalgets mening er, at det 
er bedst af have lidt penge på kontoen 
til svære tider! 
Regnskabet bliver godkendt. 
Valg af forretningsudvalg:  Kent bli-
ver genvalgt til formand og Lone Clau-

sager bliver genvalgt som suppleant. 
Eventuelt: Vi skal sørge for at få alle 
hjemmekampe (fodbold og håndbold) 
flyttet til sportsugen.   Alle hjemme-
kampe skulle gerne annonceres i aktivi-
tetskalenderen og på hjemmesiden - 
både sommer og vinter!   Cafeteriet 
ønskes åbent, når der er hjemmekampe 
og træning - både ude og inde. Badmin-
ton og håndbold siger at der ikke er 
åbent når de træner! Kristian Haahr 
som er halformand vil tage det med 
videre - det kunne måske godt forlan-
ges at man fik noget for pengene?!  
Klubhuset i Strellev trænger virkelig til 
at få overlæggerne skiftet. Kaj Quist 
bliver sat på opgaven snarest muligt.  
Flagstang i Strellev skal enten flyttes 
eller der skal en helt ny til… Obs. 
sponsering? 
 
Kent siger tak til alle dem der træder ud 
af udvalgene og TAK for deres arbejde. 
Og velkommen til de nye der træder 
ind. 
 
Evaluering på den nye måde at afholde 
generalforsamling: Det er en rigtig god 
idé, og det er nemt når man kan tage 
børnene med. Som bedre reklame her-
for, skulle vi sende seddel med hjem fra 
skole og reklame i fredagsbrev fra Lyne 
Friskole. 
Det skal klart afprøves igen, og det er 
sjovt at prøve nye aktiviteter. 
Der har været ca. 25 personer og en del 
børn. 
 
Der afsluttes med sandwich og øl/
sodavand i cafeteriet. 
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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 

     

 

     STRELLEV JAGTFORENING  
 

 

Bestyrelse: 
Formand:  Ernst Øllgaard, tlf. 7525 0275 / 2042 5188, e-mail: eol@mail.dk 

    Næstfmd:  Brian Qvist, tlf. 2169 8790 
    Kasserer:  Knud Jensen, tlf. 7524 5683, e-mail: vita_knud@mail.dk 
    Sekretær:   Ejnar Kudsk, tlf. 7525 0069 / 6146 8304. e-mail: ejku@dlgtele.dk 
                Torben Larsen, tlf. 7521 2877,  
  e-mail; torbenoganni@larsen.mail.tele.dk 
 
Riffelskydning:  Kaj Q. Mortensen, tlf. 7524 5136, e-mail:    
   quist@mortensen.mail.dk 
Flugtskydning:  Brian Qvist, tlf. 2169 8790. 
 
Jagtudvalg: 

Rævejagter:  
    Torben Larsen,  tlf. 7521 2877     
    Egon Sørensen tlf. 7525 0399 
    Kristen Nielsen tlf. 7525 0283 

Kærgårdjagt: 
    Jens M. Madsen  tlf. 6175 3122 
    Egon Sørensen  tlf. 7525 0399 
    Kristen  Nielsen       tlf. 7525 0283 
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Fra vinter-
festen 2009 

 

Flugtskydning: 
Alle flugtskydningsaktiviteter foregår på flugtskydningsbanen i Lyne i samarbej-
de med Lyne Jagtforening. Banen i Lyne er moderne, og der er netop etableret et 
hyggeligt klublokale. 
Træningsskydninger:  
Sæsonåbning:   Mandag den 30 marts kl. 18.30    

Herefter er der træningsskydning hver mandag  kl. 18.30 til 21.00. Sidste gang 
den 10. august. 
Der er vandrepokal til årets bedste skytte i træningsskydningerne. 
Pokaloverrækkelse: Fredag den 28. august kl. 19.00 
 
Varde Kommunemesterskab i flugtskydning:  Den 25. april kl. 9.00 - 16.00  
på Varde flugtskydningsbane. Alle, også ikke aktive flugtskytter, er velkomne.  

Præmieskydning:  Lørdag den 6. juni kl. 10.00 
Sportsugeskydning: Lørdag den 13. juni kl. 10.00 
 
Andre flugtskydningsarrangementer 
Sportsugeskydning: Lørdag den 14.  juni  kl. 10.00. 
Pokalskydning:  Lørdag den 15. august kl. 10.00 
Medlemskab af Strellev Jagtforening er en 

betingelse for deltagelse i hovedskydningen 

 
Riffelaftener:  Tirsdag den 14. april kl. 18.00 - 21.00 
    Onsdag den 22. april kl. 18.00 - 21.00 
    Torsdag den 30. april kl. 18.00 - 21.00 
 
Riffeldag:   Lørdag den 25. april kl. 10.00 - 14.30                          

  Alle riffelarrangementer afholdes på Varde Kassernes riffelbane. 

Bukketræf:   Lørdag den 16. maj fra kl. 8.00 på Adsbølgård 
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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 
   
APRIL: 
  5. Palmesøndag   9.00 Vestager 
  9. Skærtorsdag 10.30 Buelund  
10. Langfredag 10.30 Vestager 
12. Påskedag  9.00 Buelund 
13. 2. Påskedag 10.30 Vestager 
19. 1.s.e.påske Ingen 
26. 2.s.e.påske   9.00 Buelund 
 
MAJ: 
  3. 3.s.e.påske 10.30 Buelund 
  6. Konfirmandaltergang 
  8. Bededag    9.00 Vestager 
10. 4.s.e.påske 10.30 Vestager 
12. Særgudstjeneste 
17, 5.s.e.påske   9.00 Vestager 
21. Kristi Himmel- 
      Fartsdag  10.30 Vestager 
24. 6.s.e.påske 10.30 Vestager 
31. Pinsedag  10.00 Buelund 
   Konfirmation 
 
JUNI: 
  1. 2. Pinsedag   9.00 Vestager 
  7. Trinitatis   9.00 Buelund 
14. 1.s.e.trin. 19.30 Buelund 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  

 

Søndag den 3. maj kl. 10.30  
vil konfirmanderne deltage undervejs 
i gudstjenesten i Strellev Kirke med 
nogle indslag.  
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Konfirmation i Ølgod Kirke 
Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 
Nicolaj Meldgaard Pedersen Lynevej 10 
 
Konfirmation i Ølgod Kirke 
Søndag den 3. maj 2009 kl. 10.00 
Karsten Møller Dalgas, Bjalderupvej 5 
 
Konfirmation i Strellev Kirke 
Kristi Himmelfartsdag den 21. maj 2009 kl. 10.30 
Karsten Guldager Bested, Adsbølvej 36, Strellev 
 
Konfirmation i Strellev Kirke 
Søndag den 31. maj 2009 kl. 10.00 
Rikke Gissel, Adsbølvej 44, Strellev 
Mariana Luz Lange, Tarpvej 16, Strellev 
Catrine Kousgaard Nielsen, Kærgårdvej 18, Strellev 
Carina Snedker Toft, Engdraget 30, Ølgod 
Johanne Arnbjerg Krogh, Tarpvej 15, Strellev 
Tommy Pedersen, Kærgårdvej 9, Strellev 
 
 

Med opstandelseshåbet inde i sig 
 
I en gammel myte fortælles om Mino-
taurus på Kreta – et rædselsvækkende 
uhyre – halv tyr og halvt menneske. 
Det kræver hvert år blodige menneske-
ofre. 
 Uhyret befinder sig i en sindrig laby-
rint. Labyrinten er sort som en grav. 
Ingen, som først er kommet ind, har 
nogensinde fundet ud igen. 
 Den unge prins Theseus, der også et år 
er blandt dem, der skal ofres, sætter sig 

imidlertid for at dræbe uhyret. Han har 
modet, der skal til. Og han får hjælp af 
sin elskede – Ariadne. 
 Som pant på sin kærlighed giver hun 
Theseus sit hårbånd om panden. Det er 
besat med perler, der lyser klart som 
stjerner i natten. Og hun giver ham en-
den af en lang, lang rød tråd i hånden. 
Den ende skal Theseus blive ved med 
at holde fast i. Så holder Ariadne selv i 
den anden. Siden kan prinsen følge den 
røde tråd tilbage, når han skal ud igen. 
Det er lige så enkelt, som det er genialt. 
 Missionen lykkes. Lyset fra perlerne i 
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Ariadnes hårbånd skinner, så Theseus 
kan se og fælde Minotaurus. Og som 
den sejrrige helt vender han tilbage til 
sin kærlighed og livet i det klare dags-
lys igen. En ny frihed er vundet. 
 
Jesus, ”pint under Pontius Pilatus, kors-
fæstet, død og begravet”, var ikke no-
gen Theseus, der var med sværd i hånd 
og lysende stjerner som krone om is-
sen. Og på Jesu vej ind i dødens laby-
rint af buldrende mørke var der ingen 
liv- og sikkerhedsline stukket ham i 
hånden. Han havde ikke på den måde 
en enkel forbindelse tilbage til det al-
mindelige liv, som vi alle kender. 
 Nej, som Guds Søn kom han til verden 
– værgeløs og sårbar. Uden sikkerheds-
net blev han betroet i alt andet end ba-
re, nænsomme menneskehænder. 
 Sådan gik han også ind i døden: Vær-
geløs, sårbar og udsat. Forladt af men-
nesker. Og sådan måtte det se ud for os: 
Forladt af Gud. Kristus selv havde 
svært ved at slippe dén tanke. ”Min 
Gud, min Gud, hvorfor har du forladt 
mig”, råbte han fra korset, da det så 
allermest fortvivlet ud for ham. 
 Jesus blev suget helt ind i centrum af 
dødens tætteste mørke. Og han havde 
ingen mulighed for at stå af på halvve-
jen. Han ville heller ikke stå af. Det vil-
le være det samme som at svigte den 
grænseløse Himlens barmhjertighed og 
kærlighed, som han vidste, var det ene-
ste, der for alvor skulle komme ham og 
alle mennesker ved. Og nu var det ble-

vet blodig alvor. Offeret, den fuldstæn-
dige selvhengivelse, var uundgåelig. 
 Og dog – eller netop derved – skulle 
døden til sidst som et andet uhyre ligge 
besejret tilbage; for nok var denne 
Menneskesøn, Guds Søn, uden livliner. 
Livliner, der kunne forankre ham til 
den smalle strimmel af virkelighed, 
som er det almindelige, sansbare liv, og 
som vi ofte tror, er alt. 
 Til gengæld var han forankret i en stør-
re virkelighed – stærkere end dø-den. 
Fordi han helt ind i døden holdt fast i 
kærligheden – Himlens barmhjer-
tighed og nåde. 
 Denne selvhengivende Gudskærlighed 
havde fra først af løbet som jords og 
Himmels røde hjertebånd gennem hele 
Jesu liv. Gennem hans ord og hans ger-
ning. Den gjorde det også nu. Helt ind i 
døden. Og selv dér var den den levende 
forbindelse til et større liv. 
 
Graven er tom!, hører vi. Hvad dét så 
ellers betyder, så betyder det i hvert 
fald dét, at en ny frihed er vundet. ”Han 
i sin død trådte døden på nakke”, hed-
der det i en gammel påskeliturgi benyt-
tet ved højtidens gudstjeneste. Dødens 
magt er overvundet som magten hos en 
anden Minotaurus. Nu er alt dét afvæb-
net og ødelagt, der truer med for evigt 
at skille os fra Gud og fra det sande liv, 
som han er hjertet i. 
 Vel er livet stadig en kampplads, hvor 
stærke magter slås. Vel fægter død og 
helvede stadig det bedste, de har lært. 
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Og det er mere end overfladiske sår og 
skrammer, vi kan få. Men det endelige 
udfald er allerede givet; for Guds kær-
lighed falder ikke. Det liv, der kommer af 
Himlens nåde og barmhjertighed, la-der 
sig ikke holde tilbage. 
 Derfor er ”livet levende”, som det også 
hedder i den gamle påskeliturgi. Og det er 
tid til opbrud fra alt, der har selvop-
givelsens og håbløshedens dødvægt i sig. 
Det er tid til håb. Opstand. Ja, det er tid til 
oprør sågar. Oprør mod alt, hvad der kuer 
mennesker. Tid til ansvar for ikke at blive 
ligeglade med livet el-ler med hinanden. 
Tid til at turde slippe en overvældet for-
nemmelse løs som kvindernes frygt og 
glæde – ærefrygt – over, at den personlige 
livline til et større liv ikke lod sig standse i 
en grav men gik lyslevende rundt på ny i 
deres dagligdags Galilæa. 
 
I en af Grundtvigs salmer kan vi synge: 
”graven lyste, mørket segned, da for-klaret 
han opstod”. Graven lyste! Et mærkeligt 
billede er det. For øjet var den tomme grav 
vel helt regulær et kul-sort hul. Men som 
tegn på dødens ne-derlag blev den samti-
dig for troens øjne et pant på, at nådens og 
forbarmelsens lys falder på mennesker. 
 Og vi er sat fri fra at fokusere på mør-ke 
og død. Også fri af det, som vi selv slæber 
med som en tung bagage: For-træd, skyld 
og skam. Vi er fri af de skæbnesvangre 
følger af dét, at der hele tiden er så meget 
liv og kærlighed, der går til mellem hæn-
derne på os. 
 Dét er påskens befrielsesbudskab. Det er 

sådan, det lyder hver dag, vi lever. Det er 
sådan, det lyder den dag, vi skal dø. Men 
tør vi tro det? 
 Opstandelse! Det er sådan et stort ord. 
Liv af død. Liv gennem død. Livet rum-
mer så mange andre erfaringer, der peger i 
modsat retning. På dårlige dage kan hele 
tilværelsen opleves, som er vi uhjælpeligt 
fanget i Minotaurus’ laby-rint. Uden håb 
om nogensinde at kom-me ud. Vi mærker 
suget fra afgrunden. Vi ser, hvad der går i 
svang. Ser ond-skaben. Terroren. Skyderi-
et. Volden. Vi spørger os selv: Kan det 
ende med andet, end at alt bliver knust 
som mel-lem et uhyres kæber? Og tør vi 
da for-lade os på et ord om noget, vi har så 
lidt erfaring med som opstandelse fra de 
døde? 
 Er det så ikke sikrere at klamre sig til den 
smalle strimmel af virkelighed, som vi 
mener, vi kender, og tror, vi har styr på? 
 Jeg tror, det er forfatteren Klaus Rif-
bjerg, der et sted fortæller om to dren-ge, 
der kravler ind i en gammel ruin. De går i 
mørke gange – ligesom These-us i 
Minotaurus’ labyrint. Og for at kunne fin-
de ud igen har de ligesom han fat i en 
snor. Det er snoren fra deres drage. Den 
har de bundet fast uden for indgangen. 
 Sådan går de længere og længere frem, og 
efterhånden skimter de lys, som kommer 
ud af en dør i det fjerne. De véd, at bag 
den dør kan de træde ind i en ny og større 
verden. Men dragesno-ren er for kort til, at 
de kan nå helt frem. Dér står de. Hvad så: 
Skal de standse her? Eller skal de slippe 
den tråd, de klamrer sig til og gå videre 
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mod det ukendte? 
 
Det kunne være et billede på os stillet 
over for påskedagens budskab. Kristus 
er opstanden. Livet er levende. Tag 
Gud på ordet. Tro ham på hans kærlig-
heds magt til at bane vej dér, hvor der 
menneskeligt set ingen vej er mulig. 
 Men tør vi overgive os i tillid til det 
utrolige: at for Gud er alting stadig mu-
ligt – også dér, hvor alle muligheder for 
os at se slipper op? Ja, tør vi tro, at de 
bedste muligheder, han sidder inde 
med, i virkeligheden først for alvor be-
gynder dér? 
 Tøver vi, så lad os dog i det mindste 
bede Gud give os modet til at prøve. 
Der kan ligger erfaringer af liv og op-
standelse og vente på os, hvor vi aller-
mindst venter det. Også dér, hvor livet 
gør ondt og kræver noget af os. Selv i 
det tætteste mørke grænser vort liv som 
mennesker stadig op til en større virke-
lighed: En overflod af Himlens nåde og 

grænseløse barmhjertighed. Lige så 
grænseløs som kærligheden i Guds 
hjerte, der er stærkere end døden. 
                                                                                                                                
Midt imellem livets løse ender i tilvæ-
relsens dunkle irgange er hér den røde 
tråd, der evigt forbinder os med lyset 
og livet. Ikke det begrænsede, døds-
mærkede liv, som vi har hos os. Men 
det liv, vi samtidig er kaldet til fra den 
fremtid, som Gud skaber – med evig-
heden som horisont (jf. Peder Madsen). 
 Jesus og det større liv til Gudsrige, han 
bragte frem på jorden, ”var for levende 
til at kunne og ville bindes evigt af dø-
dens og helvedes lænker. Kærligheden 
kan man dog ikke komme til livs ved at 
dræbe den; så hjælper man den blot til 
det, den selv vil: give sig selv. 
 Glædelig håbefuld påske! 
 
 Jens Thue Buelund 

 
 



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: 
20. Præmiewhist 
21. Generalforsamling i Vandværk * 
25. Stidag * 
 
Maj: 
  2. Loppemarked i Lyne Hallen * 
  3.  Konfirmander i Strellev Kirke * 
  4. Præmiewhist 
17. Loppemarked i Friskolen * 
18. Præmiewhist 
 

 
21. Konfirmation i Strellev Kirke * 
31. Konfirmation i Strellev Kirke * 
 
Juni: 
4.-7. Sportsuge på Strellev Stadion 
13. Sommerfest i Lyne Hallen 
23. Sankt Hansfest i Brinkerne 
29. Fællesmøde for foreninger 
 
 

 Vedr. Jagtforeningens arr. og *  
 Se tidspunkter inde i bladet. 
 

Aktivitetskalender 


