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Læs bl.a. om . .
* Nyt fra Sogneforeningen
* Nyt fra Foredragsforeningen
* Forårsnyt fra Friskolen
* Strellev Heste- & kræmmermarked
* Indlæg fra Laurids Graversen
* Besøg af biskoppen
* Kirkenyt

FORENINGSOVERSIGT:
Strellev Sogneforening:
Formand:Dennis Pedersen
75 25 09 59
Sognets hjemmeside:
www.strellev.dk
Hjemmesideansvarlig:
Dennis Pedersen
E-mail: strellev@tele2adsl.dk 75 25 09 59
Strellev Menighedsråd:
Formand: 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

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
Kasserer: Gitte Thrane
Sekretær: Louise Hvelplund

Præster:
Hans Vestager
Jens Thue Buelund

75 25 03 64
61 79 68 62
75 25 04 08

75 24 40 65 Udvalgsformænd:
21 75 17 19
75 24 46 62 Fodbold: Johan Jorna
Håndbold: Kim Rasmussen
23 27 89 01
Gymnastik: Tina Skak
30 11 18 29
Strellev Foredragsforening:
75 25 03 87
Formand: Annika B. Bertelsen 75 25 09 09 Billard: Anders Jensen
75 25 03 48
Revy:
annikabbertelen@mail.dk Badminton: Ulla Rahbæk
Strellev Forsamlingshus:
75 25 02 55 Volleyball: Kent H. Sørensen 75 25 03 64
Ungdomsklub: Laila Wiuff
75 25 00 25
75 25 04 95
Strellev Friskole:
75 25 01 14 Sommerfest:Tina Jørgensen
Sportsuge: Lone Clausager
75 24 42 75
Formand: Martin H. Jensen
75 24 63
55
Leder: Dorte Lundgaard
75 25 03 53 Lyne Hallen:
Formand: Kristian Haahr
75 25 00 17
Strellev Svømmeklub:
Kontaktperson: D. Lundgaard 75 25 03 53
Strellev Heste- og Kræmmermarked:
Strellev Puljepasningsordning:
Formand: Trine R. Nielsen
75 25 09 59 Formand: Tage Johannessen 75 25 01 18
Strellev Børnehave &
fritidsordning:
75 25 07 30 Bladudvalget:
Formand: Marianne Schlüter 75 24 60 86 Kontaktperson: Inger Jensen 75 25 03 87
Strellev Vandværk:

Redaktionen ønsker alle læsere
god sommer
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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
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Strellev Sogneforening

SANKT HANS AFTEN
Tirsdag den 23. juni 2009 kl. 18.30 - ???
fejrer Strellev Sogneforening Sankt Hans Aften i Brinkerne.
Der kan købes pølser, kartoffelsalat, øl, vand, slik og kaffe.
Båltale v. Lone Andersen, Lyne kl. 20.00.
Bålet tændes - og heksen sendes til Bloksbjerg kl.
20.30.
ALLE ER VELKOMNE
Arr. Sogneforeningen

Foredragsforeningen modtager gerne effekter til loppemarkedet hele året rundt. Vi hjælper gerne med at afhente
diverse effekter hertil.
Henvendelse kan ske til
Annika Bertelsen 75 25 09 09 eller
Gerda Øllgaard 75 25 02 78
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LOPPEMARKED
Loppemarkedet søndag d. 17. maj er godt overstået,
dog kunne der godt have været lidt flere besøgende!
Vi regner med et overskud på ca. 8.000 kr.
Tak til Strellev Friskole for lån af gymnastiksal, og til
sponsorer for gaver til vores tombola - her blev hurtigt
udsolgt! Og en rigtig STOR TAK til alle vore frivillige
hjælpere/sælgere - uden jer kunne det ikke lade sig gøre!
Foredragsforeningen

SOMMER CYKELTURE
Så starter vi igen op med cykelture af ca. 1
times varighed rundt i lokalområdet.
Første gang er onsdag den 3. juni kl. 19.00
med start fra parkeringspladsen ved containerne.
Kom og vær med!!!

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
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Lige et par ord om årets kræmmermarked. Vi er i skrivende stund næsten klar
med planlægningen af årets marked. Vi har haft den store glæde at alle, som er
med i arbejdet omkring markedet, har sagt, at de gerne vil hjælpe til markedet
igen i år. Det er en fornøjelse at have så stor en opbakning. Uden den kunne det
ikke lykkes.
Selve programmet kan man se på de næste sider. Det er ikke helt færdigt endnu,
men der er ikke de store ændringer i forhold til tidligere år. Selve reklameringen
af markedet skal der ikke ændres på. Vi vil igen i år forsøge at komme rundt på
de forskellige markeder med nogle løbesedler, og vi håber at få lidt flere kræmmere, og lidt bedre vejr end sidste år.
Der har igen været en god opbakning fra vores sponsorer, både med hensyn til
lodseddel og andre ting. Det er vi meget glade for, for uden sponsorer, intet marked. Apropos lodsedler, så vil vi forsøge at sælge allerede fra 1. juni i år, så tag
godt imod børnene, som kommer rundt. De gør et stort stykke arbejde for os.
Så er der markedsfesten lørdag aften. Jeg synes, man allerede nu skal sætte x i
kalenderen og invitere naboer og venner med. Vi tror det bliver en kanonfest.
Alley-Cats som skal levere musikken i år, er jeg sikker på vil gøre sit til, at det
bliver en sjov og fornøjelig aften. Årets menu er ikke helt på plads endnu, men
sikkert noget i samme retning som sidste år. Lisbeth har sagt ja til at stege kødet,
hvad det så end bliver.
Til sidst vil jeg ønske vi får fint markedsvejr, og at vi kan se frem til et par hyggelige dage sammen i Strellev, hvor mange yder en stor indsats. På forhånd tak
for den.
Vi glæder os til samværet i et par forhåbentlig dejlige solskinsdage, skal vi sige
endnu engang:
Fælles hjælp, fælles glæde
Tage Johannessen

OBS! Fællesmøde for alle foreninger afholdes på Strellev Friskole mandag den
29. juni kl. 19.30.
6

Lørdag den 8. august 2009 Traktortræk
Kl. 09.15-10.15: Indvejning af traktorer hos DLG, Lyne
Kl. 11.00:
Traktortræk i Strellev
Vægtklasser: 0 – 4.400 kg farmerklasse
0 – 4.400 kg standard
4.400 – 5.700 kg
standard
5.700 – 7.500 kg
standard
7.500 – 10.000 kg
standard
10.000 – 12.000 kg standard
Tilmeldingsgebyr:
kr. 150,Tilmelding: Senest den 3/8 2009 til:
Bjarne K. Laursen Tlf. 76 98 40 42/28 20 39 88

Søndag den 9. august 2009 Havetraktortræk
Kl. 09.30: Indvejning af traktorer på pladsen
Kl. 10.30: Havetraktortræk
Vægtklasser: 0 - 250 kg
250 - 350 kg
350 – 500 kg
Tilmeldingsgebyr:
kr. 50,Tilmelding: Senest d. 3/8 2009 til:
Jannick Christiansen Tlf. 75 25 08 85/40 76 37 96

Søndag den 9. august 2009 Ringridning
Alle typer heste kan deltage, store – små – tykke – tynde
Tilmelding til ringridning til Lone Clausager senest d. 3. august
2009 Tlf. 28 55 16 90 eller
Trine Nielsen Tlf. 25 39 20 20
Tilmeldingsgebyr:
kr. 50,Følg med på hjemmesiden
www.strellevmarked.webbyen.dk
den bliver løbende opdateret.
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Modelhelikopter
opvisning
Ringridning
Gøglergudstjeneste V/
Vestager

Havetraktortræk
Teltfest
Faldskærmsudspring

Lørdag d. 8. August 2009
Ret til ændringer i programmet forbeholdes
Kl. 08.00
Markedet åbner med
kaffe og rundstykker i teltet
Kl. 09.15-10.15 Indvejning af traktorer i Lyne
Kl. 11.00
Traktor-træk i Strellev
Kl. 11.00
Harmonikamusik i teltet
Kl. 11.30-12.30
GRATIS pølsebord i teltet
Kl. 19.00-02.00
Mega teltparty
Menu: ??????Natmad
Musik: Alley-cats
Tilmelding til traktortræk, havetraktortræk og ringridning senest d. 3. august
Traktortræk, Bjarne K. Laursen Tlf. 76984042 / 28203988
Havetraktortræk, Jannick Tlf. 75250885 / 40763796
Ringridning, Lone Clausager Tlf. 28551690 eller Trine Nielsen
Tlf. 25392020
Stadepladser, Kristian Haahr Tlf. 75250017/23233171
Se også www.strellevmarked.webbyen.dk

Motorcykeltræf Lørdag

Søndag d. 9. August 2009

Traktortræk

Kl. 09.00

Harmonikamusik
lørdag

Kl. 10.00
Kl. 09.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 11.30

Amerikanerbiler
søndag

Kl. 13.30
Kl. 14.00

Markedet åbner med kaffe
og rundstykker i teltet.
Gøglergudstjeneste v. Vestager
Indvejning af havetraktorer
Ringridning
Havetraktortræk
”Byens Bedste Biksemad”
serveres i teltet
Modelhelikopteropvisning
Faldskærmsudspring
v/Varde faldskærmsklub
( Evt flytning pga. vejr)

Kl. 15.00

Udtrækning af markedslotteri

9

www.strellevfriskole.dk

Forårsnyt fra Strellev Friskole

Lørdag d. 18 april var dagen, hvor alle
elever, forældre og lærere var inviteret
til en af skoleårets ekstra skoledage.
Morgensamlingen bød på morgensang,
og besøg af en kostvejleder, der fortalte
om kostens vigtighed i forhold til indlæring.
Efterfølgende var det tid at bruge knofedt og forbrænde kalorier.

computertastatur m.m. til frikvartersleg på fliserne i skolegården, foruden at
der blev arbejdet med fire store malerier til skolegårdens indvendige stakit.
Så når vi når sommerferien, er skolegården ved at have gennemlevet en
gennemgribende forskønnelse og renovering.
Tak til alle frivillinge hænder, som på
alle måder har gjort en forskel til fordel
for friskolen.
Det var også dagen, hvor alle fik mødt
og hilst på Bent Graversen, Outrup som
foreløbig indtil sommerferien er konstitueret skoleleder, mens Dorte Lundgaard er sygemeldt.
Bent har mange års ledererfaring, og
har senest arbejdet som afdelingsleder
på Esbjerg Højskole.
Strellev Friskole er blevet begavet med
et flot beløb fra Strellev/
Lyne Støtteforening, bl.a. til indkøb af
en vandpost og en shelter til skolegården. Det er vi rigtig glade for, og ser
frem til at få tilført friskolen nye muligheder bl.a. til brug i undervisningen.

Alle havde arbejdstøj på, og der blev
knoklet og hygget med at få shinet skolen op både indvendig og i skolegården.
Der blev lagt et nyt parti fliser, repareret stakit, luget have, renoveret formnings -og sløjdlokale, udskiftet vinduer,
malet målfelt på multibanen, malet
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I skrivende stund har friskolen emneuge om "drama", hvor alle skolens elever er delt i 4 grupper og øver roller på
livet løs.
Alle elever er med og skal opføre dramastykkerne for publikum.

ÅBEN Mandag - Søndag Kl. 8.00 - 20.00

Dagli’ Brugsen Lyne
kører varetur
 75 25 00 08

”Den religiøse længsel er kommet for
at blive. Og bliver den ikke tilfredsstillet af Europas gamle hovedreligion,
kristendommen, står islam klar til at
levere varen”.
Af: Katrine Winkel Holm fra Kristelig
Dagblad.
Og deri tror jeg hun har ret. Ved at håne og bagtale dem og Allah, går vi nok
deres ærinde. Jeg kan heller ikke lide,
når der bliver talt dårligt om Kristus,
Gud og Helligånden.
For hvad bestiller nogle søndag formiddag ? Sidder vi og mundhugges ved
rundstykkerne med sladder og bagtalelse. Florinerne og afguderne skal pudses
og beundres.
”For til kirke, nej det gider vi ikke” Jeg
siger ”Kom og vær med til at takke og
prise Gud.” Det er vort største forsvar.

Og i dag 6/5 er det flerkoneri, det drejer sig om, og tag sex uden for ægteskab med, det er at tage fornøjelserne
og lade de, der holder sig tilbage, betale!
Ja, ja. Lægerne høster jo en god løn
derved, og får mindre tid til de virkelig
syge.
Du må ikke bedrive hor!
De 10 bud er lige så aktuelle i dag, som
da de blev skrevet. Men selv om det
ikke er det ideelle med barn udenfor
ægteskab, kunne Jesus tilgive med et
synd ikke mere.
Laurids Graversen
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K i rk e n y t
Besøg af biskoppen.
Søndag d. 6. september kommer biskop Elisabeth Dons Christensen på besøg i
Strellev og Ølgod.
Besøget vil foregå på den måde, at biskoppen deltager i gudstjenesten i Strellev
kl. 9, hvor Hans Vestager prædiker. Derefter fortsætter hun til Ølgod, hvor Jens
Thue Buelund prædiker.
Efter gudstjenesterne er der frokost/møde i Kirkehuset i Ølgod mellem Ølgod og
Strellev menighedsråd, vores præster og biskoppen.
Forud for denne dag har vi i menighedsrådene fået tilsendt spørgsmål om kirkegang, kirkens liv og vækst, samarbejde med skole m.m som skal danne udgangspunkt for vores dialog og debat på mødet.
Samtidig har vi en forventning om, at der også vil blive sat fokus på den eventuelle renovering af vores kirke, som Hans Vestager tidligere har redegjort for her i
bladet. Skal Strellev Kirke renoveres for 2 mil. kr. for ikke at falde sammen, synes vi, at det kunne være spændende bagefter at stå med en anderledes kirke, end
den vi har i dag. Det er ikke noget, der skal tages beslutning om her og nu, men
en proces, hvor vi alle skal ha tid til at gøre os tanker og få råd og vejledning, så
vi får et resultat til gavn og glæde for os alle.
Men husk d. 6. september kl. 9 i Strellev Kirke. Det kunne være dejligt, hvis
vi kunne blive en lille ”festlig” flok. Når biskoppen fortsætter til Ølgod, vil menighedsrådet sørge for, at vi andre kan hygge os med kaffe og rundstykker i kirken.
Agnethe L. Jensen
Formand for Strellev Menighedsråd

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.
Se program i ”POSTEN”, som husstandsomdeles.
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K i rk e
GUDSTJENESTER 2009
STRELLEV KIRKE
JUNI:
1. 2. Pinsedag
7. Trinitatis
14. 1.s.e.trin.
21. 2.s.e.trin.
28. 3.s.e.trin.

9.00
9.00
19.30
9.00
10.30

JULI:
5. 4.s.e.trin.
12. 5.s.e.trin.
19. 6.s.e.trin.
26. 7.s.e.trin.

19.30 Vestager
Ingen
9.00 Buelund
9.00 Vestager

AUGUST:
2. 8.s.e.trin.
9. 9.s.e.trin.
16. 10.s.e.trin.
23. 11.s.e.trin.
30. 12.s.e.trin.
SEPTEMBER:
6. 13.s.e.trin.

Vestager
Buelund
Buelund
Vestager
Vestager

10.30 Buelund
10.00 Vestager
Markedsgudstjen.
9.00 Buelund
10.30 Vestager
9.00 Vestager

Torsdag den 25. juni kl. 13,00 går
udflugten til Esbjerg med kaffe i Musikhuset.
Nærmere om tilmelding i Ugeavisen.

9.00 Vestager

KIRKEBIL
Hvis der ønskes kørsel til gudstjenesten, bestilles Palles Taxi,
tlf. 75 24 56 92.

VEDR. PRÆSTERNES BESØG PÅ
SYGEHUSENE kan det oplyses, at de
ikke længere har adgang til patientlisterne. Derfor er henvendelse nødvendig, når der ønskes besøg.

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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K i rk e n y t
Pinse.
Traditionelt har præster til alle tider,
forsøgt at gøre sig selv og deres ord
betydningsfulde. Man har ønsket både
at blive forstået, så folk rettede sig efter
hvad præsten sagde, og man har ønsket
at gøre det klart, at man kunne styre
det gådefulde i tilværelsen.
Da det blev pinse første gang, var der
ingen præster blandt de agerende. Der
var derfor ikke noget præsteligt styr på
noget. Det var måske derfor, at der skete noget. Ånden kom i hvert fald sådan
til disciplene at de begyndte at tale
udenlandsk. Heldigvis var der i Jerusalem folk mange steder fra, så det var
muligt at kontrollere, at de nu også talte
de rigtige sprog. Der blev talt partisk,
medisk, elamitisk, mesopotamisk, jødisk, kappadokisk, pontisk, asiatisk,
frygisk, pamfylisk, ægyptisk, libysk,
romersk, galilæisk og græsk.
Ja, det er et helt digt eller en hel spiritusprøve med alle disse navne. Det
endte da også med, at der var besindige
folk – det var nok præster på vej til
tempeltjenesten – som mente at disse
galilæiske fiskere havde fået en tår over
tørsten. De var jo fra udkanten af landet. De var næppe særligt civiliserede.
Talsmanden Peter tog så til orde, og
sagde at dette med for megen vin, ja,
det kunne der ikke være tale om for
klokken var kun ni om formiddagen.
Gad vidst hvornår man måtte få den
første squis dengang. Jeg går ind for at
det først er efter kl. 18. Andre mener,
14

at man hvis man er til byggemøde, så
godt må få en øl kl. elleve. Ja, det har
vel sådan lidt at gøre med hvilken ånd
man er grebet af og i hvilken tradition
man er vokset op. Jeg kender i hvert
fald folk, som kan sige noget evig og
altid også uden at de har fået noget at
drikke. Der må være nogen der nemmere kommer i kontakt med ånden end
andre.
Det er i det andet kapitel af Apostlenes
Gerninger, at Peter så holder den store
tale, som gør at der på denne dag blev
føjet omtrent tre tusinde sjæle til de
Jesus-troendes menighed. Dem, der
som Peter sagde, blev frelst fra denne
vanartede slægt.
Det med pinsen er altså alvorligt, for
som Peter også sagde: ”Så skal da hele
Israels hus vide for vist, at den Jesus,
som I korsfæstede, ham har Gud gjort
både til Herre og til Kristus.”
Det som indirekte var Peters anliggende var at få det gjort klart, at ytringsfrihed står over religion. Det var i den
jødiske religions navn, at man havde
dømt Jesus til døden.
Da Ånden nu kom til de Jesus-troende,
så var dette for dem alle et tegn på, at
manden Jesus og alt det, som han stod
for var vigtigere end præsternes, ja, og
vel også menighedsrådsmedlemmers
religiøse forskrifter, hvis der altså er
menighedsrådsmedlemmer, der vil gøre religiøse forskrifter gældende for
andre mennesker. For mig ser det nærmest ud som om, at det drejer sig om
sund fornuft og godt humør.

K i rk e n y t
Det må da vist så være det, som man
kan prøve sig frem med, om hvordan
en gudstjeneste ville blive, hvis den
skulle bygges på sund fornuft og godt
humør. Er det ikke det, som er pinsens
budskab: At friheden er kommet til os
alle? At vi alle kan stille os i centrum
og sige: ”Se her kommer jeg!”
Et sted skal man jo begynde. Det drejer
sig om at kunne svare når man bliver
spurgt. Det kræver noget selvbevidsthed. Det havde Klods-Hans, som jeg
lige har citeret. Han vandt på denne
måde prinsessen og det halve kongerige.
Jesu selvbevidsthed fejlede heller ikke
noget.
Det er nok her vi skal begynde, for når
man først er kommet i godt humør, så
ser man stort på pengene. Så deler man
ud.
Ja, man kan som bekendt ikke tjene
både Gud og mammon.
Se det med pinsen her i Sognebladet
skal have en afslutning - der er ikke
uanede mængder af plads – heller ikke
her ved pinsetide, hvor ånden helst
skal gribe én.
Om der så er forskel på Ånden og Helligånden, ja, det kan vi tale om, når vi
ses.

Den 17. maj – femte søndag efter påske
– lød gudstjenestebønnen – kollekten
sådan. Den kan ses salmebogen af
2002.
”Herre, vor Gud,
du som er alle gode tings skaber og
giver,
dig bønfalder vi om store ting:
Lad din ånde blæse liv i vore tanker, så
de bliver rette,
og styre vor kurs, så de rette gerninger
følger,
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed.”
Vi kan ikke klare os uden ånden.
Måtte den altid komme til os.
Måtte der altid være nogen, som vil
høre på mig og sige mig et ord på rette
tid og sted.
Det er det, som er pinsens budskab.
Ytringsfrihed og opmærksomhed.
HV
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Flisearbejdere ved Strellev Friskole

Aktivitetskalender
Juni:
3.
4.-7.
13.
23.
25.
29.

Start på cykelture *
Sportsuge på Strellev Stadion
Sommerfest i Lyne Hallen
Sankt Hansfest i Brinkerne
Menighedsrådets udflugt *
Fællesmøde for foreninger

Juli:
Sommerferie

August:
8. Heste- & kræmmermarked
m/markedsfest *
9. Heste- & kræmmermarked
m/markedsgudstjeneste *
September:
6. Besøg af biskoppen
7. Præmiewhist
Vedr *
Se tidspunkter inde i bladet.

Udgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen
Bladet udkommer:
1. febr.
febr. 1. april 1. juni 1. sept. og 1.
1. 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.

