30.
30. årgang
Nr.
Nr. 4
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Læs bl.a. om . .
* Budstikken
* Spil på Tarpvej
* Nyt fra Sogneforeningen
* Friskolen siden sidst
* Nyt fra SLGU om billard
* Strellev Heste- & kræmmermarked
* Besøg af biskoppen
* Kirkenyt

FORENINGSOVERSIGT:
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:
Strellev Menighedsråd:
www.strellev-jagt.dk
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 SLGU:
eller 22 51 15 42 Forretningsudvalget:
Kirkeværge: Birgitte Kudsk
75 25 00 69 Formand, PR:
75 25 03 64
Kirkens hjemmeside: www.strellevkirke.dk Kent H. Sørensen
Kasserer: Gitte Thrane
61 79 68 62
Sekretær: Louise Hvelplund 75 25 04 08
Præster:
Hans Vestager
75 24 40 65
Jens Thue Buelund
75 24 46 62 Udvalgsformænd:
Fodbold: Johan Jorna
21 75 17 19
Håndbold: Kim Rasmussen
23 27 89 01
Strellev Foredragsforening:
30 11 18 29
Formand: Annika B. Bertelsen 75 25 09 09 Gymnastik: Tina Skak
75 25 03 87
Revy:
annikabbertelen@mail.dk Billard: Anders Jensen
75 25 03 48
Strellev Forsamlingshus:
75 25 02 55 Badminton: Ulla Rahbæk
Volleyball: Kent H. Sørensen 75 25 03 64
75 25 00 25
Strellev Friskole:
75 25 01 14 Ungdomsklub: Laila Wiuff
75 25 04 95
Formand: Martin H. Jensen
75 24 63 55 Sommerfest:Tina Jørgensen
75 24 42 75
Leder: Dorte Lundgaard
75 25 03 53 Sportsuge: Lone Clausager
Strellev Svømmeklub:
Kontaktperson: D. Lundgaard 75 25 03 53 Lyne Hallen:
Formand: Kristian Haahr
75 25 00 17
Strellev Puljepasningsordning:
Formand: Trine R. Nielsen
75 25 09 59
Strellev Heste- og Kræmmermarked:
Strellev Børnehave &
fritidsordning:
75 25 07 30 Formand: Tage Johannessen 75 25 01 18
Formand: Marianne Schlüter 75 24 60 86
Bladudvalget:
Kontaktperson: Inger Jensen 75 25 03 87
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
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Sønderborg Revy får Strellev helt ud at køre .........
Af: Lisbeth Arnbjerg
Den. 5. juni på "fars dag" blev sparegrisen tømt, bilerne tanket og lattermusklerne varmet op på turen fra Strellev til Sønderborg.

De egentlige revy-ofre var i virkeligheden alle os på tilskuerrækkerne.
Pointen var nemlig, at det ikke var politikerne der blev beskrevet som dumme. De egentlige tossehoveder var alle
os på tilskuerrækkerne, der i det daglige lader os besnakke til at stemme på
en række politikere, der folkeforførerisk manipulerer med os.....
Sønderborgrevyen har af flere anmeldere fået 6 ****** og er blevet kåret
som årets revy på landsplan.

Målet var Sønderborgrevyen "Med et
glimt i øjet", som på sin forførende,
forfriskende og fabelagtig morsomme
måde, sad lige i øjet hos de 13 Strellevboer og 2 fynboer, som var på udflugt
til en middag i byen efterfulgt at revystemning for alle pengene.
Igen i år var det revy-geniet Leif Maibom, der stod bag de fleste af teksterne
og iscenesættelsen, og fremført af en
flok top tunede og garvede revyskuespillere, der virkelig forstod af sceneforføre os som publikum - helt ned til
bagerste række.
Det sjove ved revyen var at den ikke
spiste os af med parodier på kendte
politikere osv. På den måde var det
ikke politikerne, der her stod for skud.

Måske er der flere, som trænger til at få
dækket sit revy-behov næste år ?
Der annonceres i Sognebladet i begyndelsen af 2010.
På vegne af
revy udenbys tur-retur
Lisbeth Arnbjerg
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somt vinder indpas rundt om i Danmarks landskab. Der kræves ingen forEn lun og tør sommeraften af den bed- udsætninger, - blot at man har lyst til en
hyggeaften i godt selskab.
ste slags kan med kort varsel få folk i
alle aldre af huse, når der på Tarvvej er I Strellev er Tarpvej 13 blevet
lagt op til at svinge KROLF køller og "angrebet" !!
Krolfbanen pryder det kuperede græsgrillen er tændt.
areal rundt om matriklen, og har genKrolf er et hyggespil for hele familien, nem de sidste par år givet anledning til
en del hyggeaftner med latter i luften
hvor reglerne for krocket og golf er
gennem hele sommerperioden.
blandet sammen til en hyggelig cocktail.
Et spil som gennem de senere år lang-

Tarpvej svinger køller
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Strellev Sogneforening
FÆLLESSPISNING OG FOREDRAG DEN 8. OKTOBER kl. 18.30.
Foreningerne i Strellev indbyder alle til fællesspisning i Forsamlingshuset
torsdag den 8. oktober kl. 18.30.
Menu: Karbonader med ærter, gulerødder og kartofler.
Der vil blive underholdning med billeder og fortælling ved Grønlandseventyreren Bent Mortensen fra Skjern
I pausen serveres kaffe med hjemmebagt brød, Herefter fortsætter Bent Mortensen i et kvarters tid med afslutning kl. ca. 21.30.
Voksne:
Børn under 12 år:
Drikkevarer:
Tilmelding:

60,00 kr.
30,00 kr.
Vin, øl og vand kan købes til meget rimelige priser.
Til Anders Peter Breum, tlf. 7524 4482 eller
Bente Christensen, tlf. 4045 6228
I må bare have denne oplevelse,
vi ses

STIDAG DEN 24. OKTOBER 24.
De grønne områder i Brinkerne skal gøres klar til efterår og vinter, så derfor
afholdes stidag lørdag den 24. oktober kl. 10.00.
Sogneforeningen er vært ved formiddagskaffe og øl/vand.
Medbring gerne redskaber og evt. trillebør..
Arr. Sogneforeningen
VEL MØDT ALLE DER KAN
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Så er der kommet liv i skolen igen efter en dejlig sommerferie – nogle elever
(især de store) synes at ferien var alt for kort, men andre (især de små) har ventet
længe på at få lov at komme i skole.
Hen over sommerferien har vi, traditionen tro, fået skolen gjort rent fra kælder til
kvist, og vi har også fået shinet skolegården lidt op. Tak til alle der har hjulpet
hermed.
Umiddelbart før ferien var vi så heldige,
at få bevilget penge til forskellige tiltag
fra Lyne/Strellev Støtteforening. Det er
vi meget glade for, for det betyder, at vi
nu bl.a. har fået anskaffet nogle længe
ønskede atlas, samt et lydanlæg til udendørs brug. Der ud over arbejder vi på
tegningerne med en shelter/bålhytte til
skolegården, som kan blive til fælles
gavn for såvel SFO som skolen på mange områder, da den kan bruges til udeundervisning, til hygge i frikvatererne og
- hvem ved - måske også komme i brug i timerne med hjemkundskab – der er jo
ikke noget så lækkert som mad over bål!
Det der rent bestyrelsesmæssig har fyldt mest på det seneste er, at Dorte i sommers meddelte skolebestyrelsen, at hun ønsker at lade sig pensionere fra posten
som skoleleder på grund af sygdom. Vi havde alle håbet, troet og ønsket, at Dorte ville komme tilbage fra sin sygeperiode efter efterårsferien, og derefter ville
fortsætte som skoleleder til hun skulle bæres herfra! Der er jo ingen tvivl om, at
Strellev Friskole og Dorte Lundgaard i vore (og sikkert også alle andres) øjne er
to alen ud af ét stykke, og er fuldstændig uadskillelige: Strellev Friskole er Dorte
– og Dorte er Strellev Friskole!
Men vi har fuld respekt for Dortes beslutning, og Dortes helbred kommer naturligvis i første række.
Vi er derfor sammen med lærerne, begyndt processen med at søge ny skoleleder
6

www.strellevfriskole.dk

Friskolen siden sidst

– stillingen bliver slået op allerførst i september måned, og efter tidsplanen håber
vi, at kunne ansætte en ny skoleleder pr. 1. november 2009.
MEN vi slipper altså ikke Dorte helt – vi håber stadig, at Dorte kan være tilknyttet skolen som timelærer og vikar i den udstrækning, som pensionsreglerne tillader det. Dermed kan den nye skoleleder også få de bedste forudsætninger for at
blive skubbet i gang, og lærere, elever og forældre kan fortsat nyde Dortes omsorg og hendes dejlige væsen.
Indtil Dorte er klar, er Lene Hvergel foreløbig sprunget ind nogle timer om ugen
i en støttefunktion, ligesom Claus fra Lyne Skole giver en hånd med ved det administrative.
Så med lærernes store indsats og ved fælles hjælp, er det altså lykkedes igen at
komme rigtig godt i gang med det nye skoleår!
På skolebestyrelsens vegne
Martin Højgaard Jensen

ÅBEN Mandag - Søndag Kl. 8.00 - 20.00

Dagli’ Brugsen Lyne
kører varetur
 75 25 00 08
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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

OBS! Fællesmøde for alle foreninger afholdes på Strellev Friskole torsdag den
12. november kl. 19.30.

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
8

Billard.
Så er vi klar til en ny vintersæson med billard.
Turneringen 2009/2010 starter i uge 37 med kampe mandag og tirsdag. Der er
sket den ændring, at vi har valgt sammen med alle andre klubber i VBU at melde os ud af DDBU, da vi ikke mener deres tilbud tilgodeser os. Det vil sige, at vi
kun kan deltage i turneringer, der er arrangeret af VBU.
Vi har plads til nye spillere i klubben, og man kan godt spille med i turneringerne, selvom vi er startet. Man kan også godt komme op og spille for sjov.
Også i år prøver vi at holde åbent én aften om ugen, så alle der har lyst, kan prøve spillet.
Det bliver torsdag aften fra kl. 19.30 - kl. 21.30 og opstarten i år bliver den
3, september.
Der vil være én tilstede, som kan rådgive nye spillere.
Vi er en nøgleklub. Det vil sige, at når man har betalt kontingent, kan man få en
nøgle mod at betale et depositum på 100 kr. Dette gælder dog kun spillere over
16 år.
Kontingentet gælder for et helt år og er for:
Turneringsspillere:
900,00 kr.
Hyggespillere:
750,00 kr.
Pensionister, for- eller eftermiddag 500,00 kr.
Unge op til 18 år
500,00 kr.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til udvalget, som består af
Anders Jensen, tlf. 7525 0387, Niels Borg, tlf, 7525 0007, og Brian Brodersen,
tlf. 2244 6078..
Hilsen billardudvalget
v. Anders Jensen
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2009
Årets marked er nu vel afsluttet. Vi ved ingenting om det økonomiske på nuværende tidspunkt, men mon ikke det løber fint rundt med et overskud, som vi kan
være tilfredse med. Det gik jo som planlagt på nær faldskærmsudspring, som
måtte aflyses på grund af vejret. Det er nu næsten en tradition, at det skal regne
om søndagen. Det er lidt træls. Vi kan snakke meget om det, men vi kan ikke
gøre noget ved det.
Det er meget tilfredsstillende, at det hele ellers blev afviklet på en god og fin
måde.
Jeg synes også, der er god grund til at sige alle kræmmere tak, fordi I møder så
trofaste op år efter år Uden Jer, intet marked.
Jeg vil også lige nævne festen om lørdagen, som jeg synes gik kanon godt. Vi
var 170 til spisning og fik, synes jeg, noget fantastisk godt mad, flot anrettet med
en meget velsmagende kalvesteg. Der var god stemning i teltet med god musik,
måske lidt høj, men sådan skal det vel være?
Jeg vil gerne sige tak til alle, som har hjulpet til på den ene eller anden måde. Vi
synes, der har været en god stemning blandt alle frivillige hjælpere. Tusind tak
skal I have.
Ligeledes vil jeg sige tak til alle sponsorer, som har støttet os i år. Det er en
uvurderlig støtte, som vi får ad den vej.
Vi synes, det var et par dejlige dage, som vi godt kan være lidt stolte af i Strellev. Håber alle er klar med en hånd igen næste år.

Fælles hjælp, fælles glæde
Tage Johannesen
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Vindernumrene fra Markedslotteriet 2009
Nr.

Gevinst
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Bo Concept, Ølgod, Spisebord + 8 stole
Bo Concept, Ølgod, Spisebord + 6 stole
HTH Køkkener, Ølgod, Gavekort
Tdc erhvervscenter Varde, Jan Hansen,
Telefon
Tdc erhvervscenter Varde, Jan Hansen,
Telefon
Egons tømrerforretning, Strellev, Arbejde
Kaj Quist, Strellev, Murerbejde
Bounum Maskinstation, Gavekort
Børge Pedersen, Strellev, Flis
Care 4 You, Lyne, 1 x Hudpleje
Lyne Smed, Værktøj
V.P.G Best Friend, Ølgod, Dyrefoder
V.P.G Best Friend, Ølgod, Dyrefoder
Bounum Smed, Værktøj
Bounum Smed, Værktøj
Daglig Brugsen, Lyne, Gavekort
Daglig Brugsen, Lyne, Gavekort
Super Dæk, Ølgod, Gave
Super Dæk, Ølgod, Gave
Stark, Ølgod, Vejrstation
Skjern Bank, Gave
Lyne Flagstænger, Flag
Daglig Brugsen, Lyne, Gavekort
Lyne Markise, Gavekort
Imerco, Ølgod, Gave
Anonym, 4 x Aloe vera tandpasta fra LR
Sportigan, Ølgod, Gave
Lyne Hundepension, Gavekort
Højhus & Wejrup, Tarm, Skjorte
Xpedit, Ølgod, Vin
Xpedit, Ølgod, Vin
Xpedit, Ølgod, Vin
HM Gardiner, Ølgod, Gave
Arla Food, Tistrup, Gavekort til ost

Vindernummer
1316
187
113
840
1254
261
939
1634
122
1196
1096
250
1816
1853
1120
1654
1306
1753
1532
1655
1300
1723
740
381
996
355
935
574
1258
969
41
1352
1375
115
11

Vindernumre fortsat
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Arla Food, Tistrup, Gavekort til ost
Schmidtergården, Lyne, Kartofler
Schmidtergården, Lyne, Kartofler
Care 4 You, Lyne, 1 x solspray
Ove Lindholm, Gavekort
Ove Lindholm, Gavekort
Ove Lindholm, Gavekort
Adsbøl Sø, Strellev, Fiskekort, 2 pers. i 3
timer
Adsbøl Sø, Strellev, Fiskekort, 2 pers. i 3
timer
Adsbøl Sø, Strellev, Fiskekort, 2 pers. i 3
timer
Skjern Bank, Gave
Skjern Bank, Gave
Dk, Lyne, Vin
Dk, Lyne, Vin
Dk, Lyne, Vin
Bent´s El, Ølgod, Gave
Bent´s El, Ølgod, Gave
Kebabhuset, Ølgod, 1 kort

1118
123
959
345
686
1424
103
1333
716
820
1106
1567
651
795
561
371
1685
565

Fra Heste- & kræmmermarkedet 2009
(Se flere billeder på
www.strellev.dk)
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K i rk e n y t
GUDSTJENESTER 2009
STRELLEV KIRKE
SEPTEMBER:
6. 13.s.e.trin.
13. 14.s.e.trin.
20. 15.s.e.trin.
27. 16.s.e.trin.

9.00 Vestager
10.30 Buelund
14.00 Vestager
Høstgudstjeneste
19.30 Vestager

OKTOBER:
4. 17.s.e.trin
11. 18.s.e.trin.
18. 19.s.e.trin.
25. 20.s.e.trin.

10.30 Buelund
10.30 Buelund
19.30 Vestager
9.00 Vestager

NOVEMBER:
1. Alle Helgen
8. 22.s.e.trin.
15. 23.s.e.trin.

10.30 Buelund
10.30 Buelund
19.30 Vestager

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

DER ER HØSTGUDSTJENESTE
i STRELLEV KIRKE
SØNDAG DEN 20. SEPTEMBER.
KIRKEBIL
Hvis der ønskes kørsel til gudstjenesten, bestilles Palles Taxi,
tlf. 75 24 56 92.

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
14

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
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K i rk e n y t
At åbnes ved mødets kraft ud til
verden – andagtsartikel over
Markus-evangeliet kap. 7 v. 3137.
Menneskelivet bliver til på ny for os,
når vi kan åbne os med vore sanser og
lade dem og hele vor person præge af
liv uden for os selv. Mødet med naturen kan live os op på ny. Vi kan møde
den med en betryggende tak, som nu
hvor vi på mere eller mindre nært hold
har oplevet høsten.
Men mødet med andre mennesker kan
også på afgørende vis live os op på ny.
Ja, mødet med et andet menneske – et
møde mellem et jeg og et du (jf. Martin
Buber) – kan give en fornyet glæde til
os, som har alle - eller de fleste af vore
sanser intakte endnu. Sanser til at se,
høre, tale, smage, lugte og røre med.
Nogle af sanserne har måske ligget i
dvale. Noget, vi observerer regelmæssigt, registrerer vi måske ikke mere, så
det sætter sig som indtryk hos os. Vi
kommer ved et møde, som kræver vor
lydhørhed, til at tænke over, at vi ikke
bare har sanserne som en selvfølge.
Jesus har engang et gennemgribende,
fornyende møde med en døv, sværttalende mand. Manden bliver bragt hen
til Jesus som et totalt passivt og hjælpeløst barn. Det er som om, at han skal
døbes og have vasket sit gamle indelukkede liv bort og som et Gudsmærket, et Gudsberørt og Gudsrørt barn stå
op til et nyt sansende og sansebevidst
16

liv.
Mandens tale- og høresans skal ikke
blot vækkes af dvale men skabes på ny
ved en Gudsmærkning. Mandens ører
åbnes ud til hørelsens verden ved Jesu
fingre. Det er som korstegnelsen ved
døbefonten af ansigt og bryst. Vi får at
høre, at vi kan gå verden en smule mere trygt i møde ved Jesu omfavnende
tegn over hele ens person.
Jesu spyt får mandens tunge på geled.
Han kan nu give til kende, at et møde
med omgivelserne for ham også kan
præge ham, som det er tilfældet for andre. Han kan udtrykke tak, så andre
umiddelbart kan forstå det.
Men Jesu berøring af manden kan ikke
blive til en vellykket indgriben uden ordet Effatha, der på aramæisk betyder:
”Luk dig op!”
Det er ordet, som over de synlige fakter og elementer fra Jesu side skaber,
hvad det nævner – det, som vi må opleve i dåb og nadver med ord over elementerne vand, brød og vin dér.
Også et møde mellem himmel og jord
har fundet sted. Det er forudsætningen
for, at en helbredelse har kunnet blive
til noget. Jesus udstøder et smerteligt
støn eller et suk, hvor han samtidig retter blikket op imod sin Fader. Visselig
er det Gud, som handler, og Jesus lader
hans vilje ske, som den senere sker fyldest på korset ikke mindst.
Gud har ladet et menneske åbne sig for
sin omverden, som Gud første gang lod
et menneske stå frem på skabelsens
morgen. Et velsignende ”Såre godt” ud

K i rk e n y t
over hele skaberværket kan vi høre i
ordene: ”Han har gjort alting vel.”
Dette godebevirkende møde består i, at
en mand ”bliver sig selv, bliver til et
menneske – meget mere, end han har
været det før” (Erik Høegh Andersen).
Mandens reaktion hører vi ikke om;
men på hans vegne ytrer en skare til
menighed sig. En tillidsbekræftende
lovprisning imødegås helbredelsen
med. Folk har oplevet mere, end deres
sanser ellers nogensinde vil udsættes
for. Denne nåderige, livsudvidende indgriben fra Guds side i sin søn kan kun
mødes med glædestakkende Gudsærefrygt.
Ikke kun manden er forvandlet med sin
åbning ud ad til sine medmenne-sker;
men også i hver og én fra skaren er der
åbnet ind til på forvandlende vis, så en
spontan glæde bare må komme ud. Ja,
Jesu ”undere var tegn, og de skulle være udråbstegn så at sige – ikke spørgsmålstegn. De skulle få menne-sker til at
prise Gud” (jf. Rudolph Arendt).
Den forløsende glæde og bekendelse,
som Jesus har dannet grobund for hos
manden og i skaren, er det væsentlige.
Jesus kunne hurtigt blive en efterspurgt
travl healer, hvis han ikke bad om tavshed omkring hans virke; men Jesu virke har ikke fokus på at være en fysisk
mirakelmager. De få mennesker, som
får nyt liv ved mødet med ham, får det
ikke blot til sig selv, men får nyt liv til
de mennesker, som elsker dem og har
brug for dem (jf. Karin Friis Plum).
Jesus vil vise, at Gudsriget med hans

person først og fremmest skaber nye
fællesskaber – og ikke altid og alle vegne sundhed. Men det er også nye fællesskaber på trods af stadig sygdom.
Hver gang vi når hinanden, hver gang
livet bliver til imellem os, er det en nådefuld erfaring, vi ikke skylder os selv.
Det er i mødet, det forunderlige sker,
det vi ikke havde tænkt og aldrig kunne
have sagt os selv (jf. E. H. An-dersen).
Det samme sker i hvert kærligt møde.
Ansigt til ansigt forvandles vi, vi bliver
til mennesker, vi vækkes til live og bliver til dem, vi er. ”Ånd på mit hjerte og
tæl så til ti, - hør, hvor det vågner af
glæde. Vis mig dit ansigt, før alt er forbi, så er vi begge til stede”, siger Benny
Andersen.
Det er i mødet, det afgørende sker.
Dér, hvor vi på én gang giver og tager
imod, hvor vi ser og selv bliver set,
hvor jeg og du, du og jeg er til for hinanden, dér forløses det bundne i os, dér
bliver vi til, dér begynder vores liv. Her
er manden stillet over for det evige Du i
Jesu person, ”over for ham, som har
villet (ham og) os, og som stadig taler
til os og vil os noget hver især” (E. H.
Andersen).
”Jean-Dominique Bauby, far til to og
chefredaktør på det franske ugeblad
Elle, var 42 år gammel, da han i 1995
med ét ramtes af en hjerneblødning.
”Mine hæle gør ondt, mit hoved er som
en ambolt og en slags dykkerklokke
spærrer hele min krop inde”, skriver
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han. ”Jeg ser (rundt i værelset) i detaljer fotografierne af dem, jeg holder af,
børnetegninger, plakater … og galgen,
som hænger ud over sengen, hvor jeg
nu i seks måneder har været groet fast
som en eremitkrebs på sin klippe.”
Paralyseret, totalt lammet af sin hjerneblødning fra hoved til fod ligger
Bauby låst inde i sig selv med åndsevnerne fuldstændig intakte og med bevægelserne af sit venstre øjenlåg som
eneste kommunikationsmiddel. Bauby
beder ikke om medlidenhed, men insisterer – også via sin sorte humor – på
værdighed. F.eks. nægter han at gå ind
for den joggingtøjstil, sygehuset anbefaler, og får i stedet sit gamle tøj fra
studentertiden fundet frem: ”Skal man
endelig savle”, skriver han, ”så lad det
være i kashmir!”
Miraklet midt i tragedien og det, som
gør, at vi overhovedet véd noget som
helst om Baubys tanker, og at vi således kan have et slags fællesskab med
ham, det er, at talepædagogen Sandrines, som Bauby kalder sin skytsengel,
har opfundet eller indført et ”stilhedens
alfabet”, hvor han via en staveplade og
ét blink eller to med sit venstre øjenlåg
kan diktere sine ord og tanker – og således kommunikere. Ja, ”med sjælens
og tankens frihed finde hullet i dykkerklokken og gå på rejse som en sorgløs,
flagrende sommerfugl i fortid og nutid,
fantasi og virkelighed.”
”Når Sandrines to gange om dagen
banker på døren,” skriver han, ”og stikker sit gavtyveansigt frem som et egern
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grebet på fersk gerning, så jages med ét
alle onde ånder væk. Den usynlige dykkerklokke, som konstant indespærrer
mig, synes da (for en tid) mindre trykkende.”
Bauby fortæller om, hvordan han i håbet om helbredelse har tilegnet de enkelte dele af sin krop alle de religiøse
retninger og guder, der findes. ”Alligevel kan de ikke sammenlignes med den
lille bøn, min datter Céleste beder til
sin Gud hver aften, inden hun lukker
øjnene. Da vi falder i søvn på omtrent
samme tid, begiver jeg mig ind i drømmeland med disse vidunderlige rejsepenge, der sørger for, at jeg ikke møder
nogen, der har ondt i sinde.”
Men det er selvfølgelig en enorm
smerte for Bauby, at han ikke som før
kan fortælle sin lille datter, hvor meget
det betyder for ham. At han ikke kan
sige en lyd – hverken når han har Céleste på 8 år eller sin 92-årige far i telefonen. ”De to”, skriver Bauby, ”er de
yderste led i den kæde af kærlighed,
der omgiver mig og beskytter mig.
Hvor ville jeg gerne, at jeg ikke bare
mødte disse kærlige opringninger med
tavshed.”
”Jean-Dominique, er du der?”, spørger
min veninde – den blide Florence –
uroligt i den anden ende. ”Jeg må sige,
at det véd jeg ikke helt.”
”Menneskelig værdighed og identitet
bygger i høj grad på kommunikation.
Det er frygteligt at blive alene med sig
selv, lukket inde og lukket ude fra det
almindelige menneskelige fællesskab.

K i rk e n y t
VEND
Godt er det da – ja et under – når ordene alligevel og på trods indfinder sig og
skaber bro, fællesskab, kommunikation. Som i Baubys tilfælde datteren
med sin bøn og kærlige opringninger.
Sandrines med sit ”stilhedens alfabet”
” (Gudmund Rask Pedersen cit. Dykker-klokken og sommerfuglen af JeanDo-minique Bauby).

Kristus lader sit ansigt lyse for os med
sin fred for at kalde os ud af os selv, for
at vi i barmhjertighedens lys kan se og
møde hinanden på ny. Møder han os
med et suk, gør han stadig alting vel (jf.
E. H. Andersen).
Ja, må vi lade os gå i møde her og nu
af små velsignende effathaer, der åbner
op til, at vi bliver mere mennesker for
hinanden, end vi har været før. Da kan
vi samtidig holde forventningen varm
Må vi se Jesus Kristus som det stilhe- om Kristi ”mægtige Effatha!” engang,
dens alfabet, der kan skabe de nødven- hvor han slår det endelige hul i hver
dige huller i dykkerklokken. Vi kalder vor dykkerklokke, så vi på sommerfugdet syndernes forladelse. Må der skabes levis kan komme helt fri med os selv!
huller ind til vore sanser – også når vi (jf. G. R. Pedersen). Amen.
blot sløver dem i dvaletilstand. At vi
Jens Thue Buelund
med vækkede sanser kan nå hinanden
med ord, der forløser og bygger op.
I år skulle vi have været igennem Sig
Det er altid i slutningen af juli måned og videre sydpå, men da viadukternes
at menighedsrådene i Ølgod og Strel- lave højde umuliggør at busserne kan
lev holder deres fælles udflugt for æl- komme den vej, så kørte vi ad Hulvigdre og andre interesserede. Det er en vej til Hodde, til Skamstrup Maskineftermiddagsudflugt. Vi skal kun ud af station, til Karlsgårdeværket, til Knolbusserne for at drikke kaffe. Den store deflod, til Ølufvad, til V. Nebel, til
Tjæreborg, til kulkajen på Esbjerg
handicapbus bestilles, sådan at man
havn og endelig til Musikhuset, var vi
også som kørestolsbruger kan få en
god udsigt. Når vi kører af sted på bi- drak kaffe. Vi sang et par sange og der
blev fortalt lidt om, hvordan Esbjerg
vejene, hænger det sammen med, at
blev by. Vi beså så den nordlige del af
man skal få lejlighed til at se steder,
havnen
og fortsatte til Hjerting, Marsom man måske sidst har set for år tilbæk-området,
Hostrup, Alslev for
bage. Ja, af og til kommer man også
endelig
via
Varde
og Horne atter at
steder hen, hvor man aldrig har været,
være
hjemme.
selv om det ligger inden for de geoHV.
grafiske grænser, som en eftermiddagsudflugt sætter.

Udflugt til Esbjerg.
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De blev konfirmeret i Strellev Kirke den 31. maj 2009

Aktivitetskalender
September:
6. Besøg af biskoppen *
7. Præmiewhist
20. Høstgudstjeneste *
21. Præmiewhist
Oktober:
5. Præmiewhist
8. Fællesspisning og foredrag *
19. Præmiewhist
24. Stidag *

November:
2. Præmiewhist
12. Fællesmøde for foreningerne
16. Præmiewhist
19. Sogneforeningens generalforsamling
26. Julearrangement i Forsamlingshuset
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.

