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Strellev Sogneforening: 
Formand:Dennis Pedersen  75 25 09 59 
Sognets hjemmeside:          www.strellev.dk               
Hjemmesideansvarlig:       Dennis Pedersen 
E-mail: strellev@mail.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: Johnny Agis Nielsen       
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: 

 
Bladets læsere ønskes glædelig jul 

og godt nytår 
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Her skulle Budstikken have været…. 
 

MEN, MEN, MEN 
 

Vi har desværre ingen fundet,  
som vil skrive noget til dette blad. 

 
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 SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev Sogneforening 

  

Syssel Stow. 
Har du lyst at mødes en aften om ugen her i den mørke vinter og  sidde sammen 
med andre og dine sysselting, strikketøj, papirklip eller hvad du har af hobby, så 
ring til Berit på  tlf. 2259 3494.  
Så finder vi ud af en aften og sikkert også et lokale på friskolen. 
 

Måske har I bemærket, at der er kommet nye bord/bænkesæt i Brinkerne. Disse 
er købt sammen med et lille fint toilethus, som også står allerede nu til fri afbe-
nyttelse for værdigt trængende.  
Der kommer snarest en brugervejledning til, hvordan man bruger wc’et. Der skal 
nemlig ”drysses” efter besøg.  Toilethuset  er blevet flyttet tættere på legeplad-
sen, til stidagen. Det kunne ikke placeres rigtigt i første omgang på grund af 
Sankt Hans bålet.  
Midler til anskaffelse af både bord/bænkesæt og toilethus har Sogneforeningen 
efter ansøgning fået fra Strellev/Lyne Støtteforening. 
 

Generalforsamling den 19. november 2009 kl. 19.30   
Strellev Sogneforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 19. no-
vember 2009 kl. 19.30 i Strellev Forsamlingshus. 
  
På valg er Anja Nielsen, Dennis Pedersen og Manja Kuilboer. 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Forslag skal være  formanden Dennis Pedersen, tlf. 7525 0959 i hænde senest 
den 5/11 2009. 
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Dagli’ Brugsen Lyne 
kører varetur 
���� 75 25 00 08 

ÅBEN   Mandag - Søndag Kl. 8.00 - 20.00 
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STRELLEV JAGTFORENING   
 

Fællesjagt: Lørdag den 12. december kl. 10.00 
  Mødested:  Jens Møller Madsen 
    Kærgårdvej 15, Strellev 
 
Rævejagter: Lørdag den 16. januar 2010 kl. 10.00 
  Mødested: Kristian Jensen, Lynevej 49, Strellev 
  Tilmelding senest den 9/1 til Torben Larsen, 

  Tlf. 7521 2877. Pris kr. 75,- (inkl. middagsmad) 

 
  Lørdag den 30. januar 2010 
  Morgenkaffe kl. 9.00 i Forsamlingshuset 
  Rævejagt kl. 9.30 
  Frokost i Forsamlingshuset. 

  Tilmelding til formanden, tlf. 7525 0275 / 20425188. 

 
Generalforsamling: 
 
  Lørdag den 30. januar 2010 kl. 19.00 i Forsamlingshuset 
  Der serveres traditionen tro gule ærter mm. 
  
  Eventuelle forslag til drøftelse på generalforsamlingen samt forslag 

        til årets jæger skal være bestyrelsen i hænde senest den 16/1 2010.  
Tilmelding til Ernst Øllgaard. 

Medbring trofæer fra det forgangne år. 
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  Foredragsforeningen modtager gerne effekter til loppe-        
  markedet hele året rundt. Vi hjælper gerne med at afhen-     
  te diverse effekter hertil. 
  Henvendelse kan ske til  
  Annika Bertelsen 75 25 09 09  eller  
  Gerda Øllgaard 75 25 02 78 
 

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

STRELLEV REVYEN 
Nu er det ved at være tid, hvor vi gerne hører fra dig, hvis du har oplevet eller 
hørt noget og tænkt: ”DET ER LIGE TIL REVYEN”. 
Send en mail til Annika Bertelsen, så vi kan bruge det til VINTERFESTEN til 
februar 2010 på:  

annikabbertelsen@mail.dk 
 

        Hilsen Revyholdet 

SE HER! 
Sæt kryds i kalenderen ved den 26. februar 2010, for der er der VINTERFEST  
i Strellev Forsamlingshus. 
Se nærmere i næste nr. af Sognebladet. 
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Vi skrev i sidste nummer af sognebladet, at vi på skolen var gået i gang med en 
proces omkring ansættelse af ny skoleleder, og siden da har bestyrelse og lærere 
arbejdet ihærdig på at få ansat den helt rigtige person. 
 
Det synes vi selv, at vi er kommet godt i mål med, og det glæder os derfor at 
kunne byde vores nye skoleleder, Johnny Agis Nielsen, velkommen til Strellev 
Friskole. Han begynder i stillingen den 2. november, og vi glæder os alle meget 
til samarbejdet med ham. Han fortæller lidt mere om sig selv herunder. 
 
Men inden han får ordet vil jeg nævne 4 hurtige ting fra skolen: 
 
Allerførst en tak for opbakningen omkring ”Åben by” – tak til initiativgruppen 
bag, og tak til alle der mødte op på dagen og bidrog på dagen med enten en hjæl-
pende hånd, en dejlig lagkage eller med at spise en af de rigtig mange flotte lag-
kager. 
 
Vi håber at initiativet på kort eller lang sigt giver pote i form af tilflyttere og/eller 
flere børn til Kastanjehuset og til Friskolen. Vi har i hvert fald brug for al den PR 
vi kan få, og er taknemmelige for den fokus som Ugebladet gav initiativet. 

 
 
 

      FRISKOLEN SIDEN SIDST 

 
 

Ønsker nogen at blive indskrevet på skolen, er der telefonisk indskrivning den 3. 
december 2009. Man kan naturligvis der ud over til enhver tid kontakte skolen 
og blive indskrevet, og alle indskrevne vil senere bliver inviteret op på skolen til 
indskrivningsfest. 

 
 Så vil jeg nævne at jerncontaineren jo fortsat står på  
 p-pladsen ved Tarpvej. Tak fordi I bruger den flit- 
 tigt, og vi håber I fortsat vil støtte skolen på denne  
 måde! 
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 Endelig vil jeg nævne, at skolen holder sit store  

 julemarked torsdag den 17. december,  
 hvor alle er hjertelig velkommen til en rigtig hyggelig aften,  
 der begynder kl. 16.30 i forsamlingshuset. Aftenen byder 
 bl.a. på basar, salg af diverse ting, underholdning ved skolen  
 og naturligvis julemenu med flæskesteg. 
 
 På skolebestyrelsens vegne 
 Martin Højgaard Jensen 

Fra Åben By 
arrangemen-
tet i Strellev  
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Præsentation af den nye skoleleder 
 
Mit navn er Johnny Agis Nielsen og jeg er 34 år. 
Jeg er gift med en vidunderlig kvinde, og vi har to pragtfulde børn, en pige på 8 
1/2 år og en lille dreng på 1 1/2 år. 
Udover al denne hjemlige lykke, er jeg også den nye skoleleder på Strellev Fri-
skole. 
For at komme i betragtning til denne uopnåelige stilling, har jeg gennemgået en 
læreruddannelse og en PD uddannelse i psykologi. Senest har jeg været ansat 
som speciallærer ved specialcenter Syd på Amager skolen i Skjern. Tidligere har 
jeg i 8 år været lærer ved Lindbjerg Skole. 
Jeg har en bred undervisningserfaring og har en stor interesse for musik, kor og 
teater – jeg har bl.a. været skuespiller i ”Syvkanten”, været instruktør på både 
børne- og voksenteater i ”Gadespejlet” i Bramming, været korleder i teaterfor-
eningen ”Hats”, været korleder for et bedårende kvindekor i Bramming og været 
kor- og orkesterleder ved ”Drabanterne” i Ølgod. 
 
Efter at have gennemgået alt dette 
er jeg så heldig at have fået stillin-
gen som skoleleder på en god sko-
le med fantastiske lærere, dygtige 
elever og engagerede forældre. En 
skole der har tid til sine elever. 
 
Johnny Agis Nielsen  
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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 2009/2010 
STRELLEV KIRKE 
  
NOVEMBER: 
  1. Alle Helgen 10.30 Buelund 
  8. 22.s.e.trin. 10.30 Buelund 
15. 23.s.e.trin. 19.30 Vestager 
22. Sidste søndag  
I kirkeåret  10.30 Buelund 
29. 1. s. i advent 14.00 Vestager 
   Adventsgudstj. 
  
DECEMBER: 
  6.  2. s. i advent    9.00  Buelund 
13. 3. s. i advent 10.30 Buelund 
20. 4. s. i advent   9.00 Vestager 
23. lillejuleaften 
24. Juleaften  15.00 Vestager 
25. Juledag  10.00 Vestager 
26. 2. Juledag 10.30 Buelund 
27. Julesøndag 
31. Nytårsaften 
 
2010 - JANUAR: 
  1. Nytårsdag 10.30 Vestager 
  3. Hellig 3  
   Konger    9.00 Buelund 
10. 1.s.e.H.3 k . 10.30 Vestager 
17. 2..s.e.H 3 k 19.30 Vestager 
24. 3.s.e. H 3 k. 10.30 Buelund 
31. Septuagesima 19.30 Buelund 
 
FEBRUAR: 
  7. Seksagesima   9.00 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. 

DER ER ADVENTSGUDS-
TJENESTE  

i STRELLEV KIRKE  
SØNDAG DEN 29. DECEMBER 
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Bevægelse. 
Når det drejer sig om det, som har med 
kirke at gøre, så er biblen ligeså  stabil 
som kirkebygningen er det. Det er i 
mennesket. Det er i prædikanten. Det er 
i tilhøreren, at  bevægelsen er. Fordi 
der er denne bevægelse  i tilhører/
prædikant, så  er der ikke noget evigt 
budskab. Budskabet passer aldrig helt 
til situationen.  Det er derfor man må i 
gang  næste søndag og næste søndag  
o.s.v. Her  midt i oktober måned – det 
er 19. søndag efter Trinitatis -  fortæl-
les, der om hvordan  Jesus sætter sig 
selv i centrum. Ja, ikke blot helbreder 
han den lamme. Han tilsiger ham også 
hans synders forladelse. Efter jødisk 
skik er det kun Gud, der kan tilgive 
synder. 
Nu gør Jesus det så. 
Han gør sig lige med den Gud, som 
ingen nogen sinde har set. 
Når et menneske sætter sig selv i cen-
trum opfattes det  i almindelighed, som 
noget der gør fællesskabet vanskeligt. 
Vi lever i en tid, hvor der tales om dia-
log, om proces og om demokrati.  Det 
er også godt nok. Det er bedre end da 
man   i 1920´erne og 1930´erne talte 
om  føreren. Det blev fastholdt også i 
adskillige år efter 2. verdenskrig. Da 
jeg var spejder i 1960´erne talte man til 
at begynde med stadig om patruljefører 
og om tropsfører. Det virkede nu ikke 
sådan, så det var helt naturligt, at det 
blev erstattet med at man var leder. 
Det er imidlertid sådan, at der i situati-
on efter situation kræves, at man udfol-

der sin personlighed. 
Sådan er det  i en fodboldkamp. Helten 
er ham, der scorer sejrsmålet. 
Sådan er det  når en virksomhed ikke 
længere kører så godt. Så skal man fin-
de den bedst kvalificerede, så virksom-
heden atter kan blive ført  frem i første 
række. Der skal være en mand til at 
formulere visioner og sætte mål. Med-
arbejderne skal bearbejdes, så de træk-
ker på samme hammel. 
I øjeblikket er det sådan, at der er men-
nesker i det kirkelige system, som me-
ner at  kirken ikke kører godt nok.  På 
landsplan falder medlemstallet. Derfor   
forsøger man nu at få landets menig-
hedsråd til at drøfte visioner og  mål-
sætninger. 
Når man  er  med i ledelsen af  en så-
dan medlemsstyret virksomhed, hvis 
formål er at  levere service  til medlem-
merne, så er man nødt til af og til at 
drøfte, hvad det er som man foretager 
sig. 
Vil medlemmerne have flere ydelser?  
Vil de betale mere for dem?   Skal man 
ændre på sine ydelser? Eller skal man  
blot sørge for at man bevarer og opret-
holde den gudstjeneste, som man ken-
der og som man kan vælge til og fra, 
sådan som man nu selv ønsker det? 
Når jeg  selv ser på de prædikener, som 
jeg skriver, så kan jeg ikke gentage 
dem , der er holdt de tidligere år. 
Når man nu  har opdaget at Jesus her 
midt i oktober på 19.s.e.T. sætter sig 
selv i centrum, ja, så  blev det nærlig-
gende at  tale om Frits Clausen, der 
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blev født i 1893 i Åbenrå og som døde 
i 1947. Han var fra 1933 til 1943 fører 
for Danmarks Nationalsocialistiske 
Arbejderparti – DNSAP.  Det var et 
parti, som man afskyede i modstands-
bevægelsen.  Der blev talt meget ondt 
om denne mand, om dette parti og om 
dets avis ”Fædrelandet”.  Nu da årene 
er gået  forsøger man at få et mere nu-
anceret syn på manden. Han døde plud-
selig mens han som formentlig lands-
forræder  sad fængslet i Vestre Fængsel 
i København.  Det var en blodprop som 
følge af forkalkning i hjertet. Frits 
Clausen var ellers i godt humør. Han 
forberedte sig til retssagen. Det var jo 
ikke blot DNSAP, der havde samarbej-
det med den tyske besættelsesmagt. Det 
havde alle rigsdagens partier undtagen 
kommunisterne. Partiet var lovligt. Dit-
lev Tamm, der er professor i jura og 
som har skrevet om ”Retsopgøret efter 
besættelsen” er af den mening, at de 
anklagepunkter, som blev fremført ikke  
ville have været tilstrækkelige til at 
dømme Frits Clausen til døden. Han 
havde ikke gjort noget ondt. Han havde 
ikke angivet danske sabotører til besæt-
telsesmagten eller lignede. DNSAP var 
et lovligt parti og man kunne ikke straf-
fes blot for at have været partimedlem. 
Derimod var det noget andet hvis man 
havde meldt sig til Frikorps Danmark 
eller Waffen SS.  Der blev man  som 
regel dømt til en kortere eller længe 
fængselsstraf.                                                          
VEND>>> 
Livet for  den Jesus, der satte sig selv i 

centrum, endte med at han blev døds-
dømt. 
Når der kom en bevægelse ud af  den 
mands liv, hang det sammen med at 
kvinderne og disciplene ikke kunne 
glemme ham. De havde hverken visio-
ner eller målsætninger.  Derimod var 
de blev ramt i  hjertet af  mødet med 
ham. 
De var blevet bragt i bevægelse. 
Ja, det endte med at de  sagde, at  det 
var Guds søn, der havde bragt dem i 
bevægelse. 
Det er på kvindernes og på disciplenes 
bevægelse, at vi holder gudstjeneste. 
De var dem, som først bragte det på 
tale. 
Når vi fortsætter med at bringe det på 
tale, hænger det sammen med at vi for-
håbentlig alle har oplevet, hvordan vi 
er blevet elsket – opelsket -   af et andet 
menneske. 
Når vi  holder fast ved biblen, ved kir-
kebygningen og ved kirkegården, hæn-
ger det sammen med at vi vil være sik-
re på, at der i hvert fald er  et sted i 
hvert sogn, hvor det bliver sagt evig og 
altid, at Gud er kærlighed og at de som 
elsker er af Gud. 
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-mail: api-jensen@tdcadsl.dk  senest d. 10. i måneden før udgivelse. 

November: 
  2. Præmiewhist 
12.  Fællesmøde for foreninger * 
16. Præmiewhist 
19. Sogneforeningens generalfors. * 
26. Juleinspiration i Forsamlings- 
 huset * 
29. Adventsgudstjeneste * 
30. Præmiewhist 
 
December: 
  3. Telefonisk indskrivning * 
14. Præmiewhist 

17. Friskolens julemiddag og basar * 
  
Januar: 
  4. Præmiewhist 
18. Præmiewhist 
 
Februar: 
  1. Præmiewhist 
  2. Foredragsforeningens gen.fors. 
15. Præmiewhist 
26. Vinterfest * 
  
 Vedr. * Se inde i bladet 

Aktivitetskalender 
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