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Strellev Sogneforening: 
Formand: Dennis Pedersen  75 25 09 59 
Sognets hjemmeside:          www.strellev.dk               
Hjemmesideansvarlig:       Dennis Pedersen 
E-mail: strellev@bbsyd.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      30 31 13 75       
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: 
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På opfordring fra sogneforeningen vil 
jeg her i korte træk berette om et helt 
liv i skolens og sognets tjeneste. Et liv, 
der på alle måder har været utroligt 
spændende og udfordrende. Det er livs-
bekræftende at være med til at lave en 
god skolegang for børn. 
 
Da der først i 80erne var tale om at om-
danne Strellev Skole til friskole, fulgte 
Alfred og jeg debatten med stor interes-
se. Hvad var det mon for en friskole 
initiativgruppen havde i sinde at lave? 
Vi boede på det tidspunkt i Ølgod og 
havde Line, der skulle påbegynde sin 
skolegang i 1983, og da jeg selv har 
gået på friskole i Thy, ville jeg utrolig 
gerne, at en friskole også skulle danne 
rammen om hendes skolegang. 

I 1982, da Strellev Friskole blev en rea-
litet, så jeg, at man søgte en tredje lærer 
til skolen. På dette tidspunkt var jeg 
ansat som lærer på Grindsted Gymnasi-
um, men da mit blik faldt på denne le-
dige stilling, blev jeg fristet. Jeg syntes, 
det lød fantastisk unikt og spændende 
at få muligheden for at være med i et 
sådant pionerarbejde. Vi var mange, 
der søgte, men jeg var heldig at få job-
bet, og en helt ny tilværelse tog sin be-
gyndelse. 
 
Vi havde til at begynde med kun 19 

elever, men der kom hurtigt flere til. 
Det er mit klare indtryk, at folk i og 
omkring sognet først lige skulle se, 
hvad det nu var for en skole, der blev 
drevet. Var det noget venstreorienteret 
Tvind-lignede eller hvad? 
 
I 1983 kom Jens til verden, og Line 
måtte pænt tage bussen til Strellev i de 
otte uger, jeg havde barselsorlov. Der-
efter blev Jens passet sammen med 
Dorte og Niels Jørgensens søn Christi-
an hos Dorthes mor, som boede, hvor 
Laurids Graversen nu bor. En dag kom 
Mette Øllgaard, som på det tidspunkt 
var forælder på skolen, og spurgte, om 
ikke vi hellere ville bo i Strellev, nu 
hvor vi begge havde arbejde herude. 
Alfred var dengang svend hos nu afdø-
de tømrermester Henning Poulsen på 
Kærgårdvej. Nej, var mit svar til Mette. 
”For det eneste hus vi kunne tænke os i 
Strellev, er det hus, du bor i” – og så 
var der ikke mere snak om det. 
 
Skæbnen ville dog, at Mette kom til os 
efter godt et halvt års tid og sagde, at 
hun var nødt til at sælge huset og derfor 
ville flytte op i lejligheden i nabohuset, 
hvor hendes mor boede. Vi traf en hur-
tig beslutning og fik solgt huset i 
Vangsgade, som vi fem år forinden selv 
havde bygget, og købte så Adsbølvej 2. 
Et skift vi aldrig har fortrudt! Tænk at 
have sin arbejdsplads lige på den anden 
side af vejen! 

27 år på Strellev Friskole 
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Tre dage før vi skulle flytte, blev Al-
fred bedt om at føre Henning Poulsens 
firma videre. Henning var blevet ramt 
af kræft og lå for døden, og Alfred kun-
ne ikke andet end tage imod tilbuddet. 
Så der blev pludselig indrettet værksted 
igen i gamle Mads Madsens værksted. I 
1986 forlod Dorthe og Niels Jørgensen 
skolen, og jeg blev konstitueret leder. 
(En konstitution, der aldrig fik ende.) 
 
Elevtallet var støt stigende, og vi havde 
på dette tidspunkt så mange elever, at 
der nu også var ansat yderligere to læ-
rere, nemlig Lis Lilkær og Elin Jeppe-
sen. Skolen havde investeret i en mini-
bus, og hentede nu børn fra nær og 
fjern. – I 1987 var elevtallet oppe på 
50. 
 
Det at holde skole for børn er noget 
ganske særligt. Børns tillid, umiddelba-
re nysgerrighed og lyst til at lære, er 
det, der driver hele værket. Hvad kan 
vel være skønnere end at begynde hver 
ny dag med at synge morgensang sam-
men med en hel flok glade og motive-
rede børn? Og så oven i købet have lov 
at være sammen med dem hele dagen 
og følge deres opvækst. – Det burde 
man faktisk skulle give penge for! 
  

Vi har leget – vi har grint – vi har 

grædt 

i flere timet har vi haft det smadder-

skægt! 

 

Jo, det giver noget at tænke tilbage på! 
Når jeg engang imellem har spurgt bør-

nene, hvad der var det bedste ved at gå 
på Strellev Friskole, er jeg blevet mødt 
med meget forskellige svar. Men et 
svar, der er gået igen, er: 
”Morgensamlingen. Det var der, vi be-
gyndte – og der, hvor vi alle var sam-
men og blev glade for at synge og høre 
historier”. Eller: ”Det var næsten som 
at være hjemme – bare sjovere, fordi vi 
var så mange.” Lejrture og frikvarterer 
blev naturligvis også nævnt. Et af de 
mere udspekulerede svar: ”Jeg gik der 
glad i otte år uden at opdage, at jeg var 
dum.” 
 
Ofte var det småt med penge, men den 
aktive forældrekreds gav mange mulig-
heder for nye tiltag. Der blev renoveret, 
moderniseret og etableret nye legefaci-
liteter på skolen. Børnene nød det, hver 
gang der blev råd til lidt nyt. Jeg hus-
ker, at vi det første år spillede volley-
ball i gymnastiksalen blot med et tov 
spændt på tværs af salen som erstatning 
for et net. Børnene var ikke så kræven-
de! 

I mine øjne kan intet sidestilles med at 
have sin daglige gang blandt børn. Det 
er et helt specielt privilegium at opleve 
deres iver for at lære og lytte. På frisko-
len er der gennem tiden blevet fortalt 
Danmarks-, verdens- og bibelhistorie, 
nordisk mytologi, eventyr og gamle 
islandske sagaer. Det i et forsøg på at 
skabe et univers for børnene, hvor de 
kunne få stimuleret deres fantasi og 
forestillingsevne. 
 
Vi var naturligvis meget omhyggelige 
med, at vores elever også fik gode fær-
digheder i de boglige fag som dansk, 
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STRELLEV REVYEN 
Så er det nu, du skal komme frem med dine sjove historier og oplevelser!  
Har du noget, vi evt. kan bruge til revyen, så skynd dig og send en mail  
til Annika Bertelsen på:  

annikabbertelsen@mail.dk 
 

        Hilsen Revyholdet 

matematik og sprog, så deres kundska-
ber her kunne stå mål med, hvad der 
almindeligvis lærtes i folkeskolen. 
 
Jeg har slet ikke tal på, hvor mange 
børn, der igennem disse 27 år har haft 
deres skolegang på Strellev Friskole, 
men det er i hvert fald mange hundrede. 

Og for mig, har hver eneste dag på sko-
len været en gave! 

 Det er godt at høre til. 

 I frihed og bundethed. 

 I et hjem. I en familie. På  

 en egn. 

 I et folk og i dets sprog og  

 historie. 

 I en tro – en slags samhø- 

 righed. 

 Uden tilknytning bliver vi  

 rodløse, og har svært ved 

 at forstå andres rødder. 

 

Jeg havde håbet på, ”at legen den skulle 
gå op i de grånende dage”, at jeg skulle 
blive på Strellev Friskole til jeg engang 
skulle bæres derfra, men sygdom kan 
ingen holde for. Nu vil jeg glæde mig 
over, hvis jeg engang imellem kan bru-
ges som vikar på skolen. 

 

Venlig hilsen 
Dorte K. Lundgaard       
 
Budstikken gives videre til Menigheds-
rådet.                                                 

Den. 28. marts er der "Påskevandring" i Strellev med fælles spisning i  
Strellev Forsamlingshus. 
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Fællesmøde for alle foreninger afholdes på Strellev Friskole onsdag den  
28. april kl. 19.30. 

VINTERFEST I STRELLEV FORSAMLINGSHUS 
FREDAG DEN 26. FEBRUAR 2010 

KL. 19.00 
 
MENU: Sild m/karrysalat og æg 
  Vildtmarineret nakkesteg m/kartofler, porresalat, gulerødder, bønner og 
  franske kartofler 
  Softice m/hindbærpuré 
  Kaffe 
 
MUSIK: Barkflis 
 
REVY: Opføres af lokalt revyhold 
 
PRIS:  Kr. 175,- pr. person 
 
TILMELDING: Senest den 19. feb. til Birthe Riknagel - 7524 6491 eller  
               Birthe Pedersen - 7525 0399 

 
Strellev Foredragsforening afholder generalforsamling 

tirsdag den 2. februar 2010 kl. 19.30 i 
Strellev Forsamlingshus 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Der serveres kaffe med brød. 

Vel mødt.  
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Vigtig oplysning!!! 
Sæt X i kalenderen ved uge 33. 
 
Markedet har vi måttet flytte en uge frem på grund af problemer med traktor-
træk. 
Ligeledes har Korskromarked valgt uge 32, og dem han vi nok ikke konkurrere 
med, så derfor bliver det uge 33, dvs. den 21. og 22. august. Hvem véd, måske 
kan vi så være lidt heldigere med vejret. 
Vi er i fuld gang med planlægningen og håber på ligeså god opbakning, som vi 
plejer. 
Vi håber på, vi får nogle dejlige dage sammen i august med smil og godt humør. 
Vi glæder os. 
Bestyrelsen. 

Referat fra generalforsamling den 30/10 2009 
 
Der var 19 fremmødt. 
Formanden bød velkommen, og som ordstyrer blev valgt Hans Raunkjær. Stem-
metællere var Kaja Johannessen og Vagn Schelde. 
 
Formandens beretning: 
Markedet 2009 gik efter omstændighederne fint. Vi havde godt vejr om lørda-
gen, næsten for godt vejr, for høsten var på sit højeste. Derfor var der ikke så god 
tilslutning til traktortrækket som de foregående år og heller ikke så stor omsæt-
ning. Men der er ingen tvivl om, at kræmmerne nød det. Der var godt besøgt, og 
kræmmerne var godt tilfredse, efter hvad jeg har fået oplyst, men vi kunne godt 
have haft nogle flere kræmmere. Hvordan får vi det? 
Vi synes, der bliver gjort et stort stykke arbejde for at komme i kontakt med 
kræmmerne på de andre markeder. 
Vi synes, lørdagens program blev afviklet på en fin og god måde,. Harmonika-
musikerne fik skabt en god og dejlig stemning til pølsebordet. Det skulle vi ger-
ne kunne fortsætte med. Så er jeg blevet fortalt, at der skal være rugbrød til og 
måske ristede løg. Vi bliver nok aldrig rigtig gode til at få bestilt de rigtige 
mængder, men jeg tror, problemerne blev løst i den rækkefølge, de indløb. Der 
var for øvrigt god omsætning i baren hele lørdag. 
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Motorcrossbanen blev flittig benyttet begge dage samtidig med, at der var en god 
omsætning i pølsevognen, ishuset og ølbaren. 
Lørdagens teltparty, hvor vi var ca. 180 betalende, gik forrygende. Maden var 
god, og der var en utrolig god stemning hele aftenen med en god omsætning, 
Men det allerbedste var, at der var rigtig mange unge mennesker, som fik en god 
aften ud af det. 
Musikken blev leveret af Alley Cats, et knaldhamrende godt orkester, som gjorde 
det fint under spisningen og gav den hele armen under dansen, og det må vi sige: 
” det kunne de unge lide” Jeg tror, det er dem, vi skal satse på, selvom nogen 
synes, musikken var for høj. For højt, det var det. Men som én sagde: ”drik no-
gen fadøl og nogle små sorte, og kom så ud at danse, så går det”. Men i øvrigt så 
tror jeg godt, vi kunne få dem til at skrue lidt ned. 
 
Søndagen blev jo en lidt våd omgang. Det er der jo nærmest tradition for. Der 
var ikke så mange besøgende gæster om søndagen, som der plejer. Gøglerguds-
tjenesten trak en pæn flok til. Havetraktortræk blev en våd omgang, men blev 
afviklet på en fin måde. Ringridning var der også rimelig god tilslutning til, så 
det skal helt sikkert fortsætte fremover. 
Der var ikke så mange til biksemad. Ca. 100 portioner blev der solgt, men det er 
også fint en regnvåd søndag i Strellev. 
Faldskærmsudspring måtte desværre igen i år aflyses på grund af vejret. 
Lotteripræmierne er næsten afhentet. Der er måske 10 - 20 præmier tilbage. Vi 
fik næsten udsolgt. 1500 lodsedler må siges at være fint. 
Markedets resultat rent økonomisk må vi også være godt tilfredse med. Ca. 
24.000 kr., men med endnu et gebyr blev resultatet ca. 4000 kr. i overskud. 
Hvis vi fremover skal holde marked, er der måske nogle nye tiltag på vej. Le 
man løb for havetraktorer kunne være sjovt, men kræver en del forberedelser, er 
jeg sikker på. Og vi må sige, der er ikke megen plads i programmet, så vi skal 
være kreative, og det jeg  allermest ønsker, er at der kom nogle flere kræmmere, 
men hvordan, er det store spørgsmål. 
 
Og så kan jeg meddele, at Bjarne Laursen gerne vil afløses som den ansvarlige 
for traktortrækket. Ligeledes vil Karen Marie og Ghita gerne afløses som de an-
svarlige for parkering. 
Til jer vil jeg sige, at I har gjort et kæmpe arbejde for Strellev Heste- & Kræm-
mermarked. Det skal I have tusind tak for. Vi håber, I stadig vil hjælpe til. Det 
har I da givet udtryk for. Vi håber at finde jeres afløsere. Tak skal I have. 
Og så må jeg ikke glemme, at vi var i TV Syd. Det var et fint indlæg, de bragte 
fra Strellev endnu engang. 
Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et fantastisk godt samarbejde. 
Jeg vil også sige tak til alle, som støtter os på den ene eller anden måde, I gør en 
kæmpe arbejdsindsats. 
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Tak til alle vores sponsorer. Uden jer ville vi simpelthen ikke kunne gennemføre 
markedet. 
Tak til Ghita for dit arbejde med hjemmesiden og papirarbejdet som du gør for 
os. Du laver et flot stykke arbejde, og du kræver at tingene skal være i orden, 
inden det tages i brug. Tak skal du have. 
 
Jeg vèd ikke, hvad det er, der gør det, men på en eller anden måde er vi gode til 
at hjælpe hinanden, når der skal ske noget. Vi har stor respekt for hinandens for-
skelligheder, og netop derfor tror jeg, vi står sammen, når det gælder. 
Så det slogan vi har i Strellev, ”Fælles hjælp, fælles glæde”, er fantastisk og bæ-
redygtigt. Ja, vi kan godt i Strellev……….. 
 
Kåring af årets hjælper. 
 
Igen i år er der en, som vi synes fortjener et lille skulderklap for den indsats, som 
bliver udført, nemlig Niels Aksel Dalgas, for det store arbejde, det er at sørge for 
at byens og omegnens børn og unge med benzin i blodet får afreageret på motor-
crossbanen. Tusind tak. 
 
Efter Formandens beretning blev der aflagt regnskab, som blev godkendt, og 
revisoren blev genvalgt. 
 
Indkomne forslag: Der er kommet forslag om at afholde et arrangement fredag 
aften for fysisk og psykisk handicappede. Der er et band, som spiller gratis ved 
sådanne arrangementer, Finn kender til det. Evt, kunne man kontakte tv glad og-
så. 
 
Hele bestyrelsen fortsætter. 
 
Revisoren blev genvalgt. 
1. Suppleant blev Herluf Poulsen. 
2. Suppleant blev Ernst Øllgaard. 
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Referat fra generalforsamling i sogneforeningen den 19/11-09. 
 
Valgt til dirigent blev Anders Jensen. 
  
Dennis aflagde formandsberetning. Der er blevet holdt 4 fællesmøder på skift 
mellem foreningerne. Aktivitetskalenderen er oppe at køre, men man kunne tæn-
ke sig mere info fra foreningerne. Så ville hjemmesiden blive meget mere spæn-
dende. 
  
Vi var i Tarm og bowle den 13. marts og havde en hyggelig aften. 
  
Vi har haft 2 stidage, hvor der har været stor tilslutning fra borgerne, og vi har 
fået lavet mange ting. 
  
Sct. Hans blev en kæmpe succes. Der var mange mennesker, og vi fik indviet 
vores nye borde/bænke og toilet hus, som vi har fået sponseret af bankoforenin-
gen i Lyne. 
 
Vi havde igen i år båltaler. Det var Lone Andersen fra Lyne, som holdt en bålta-
le, som vi vist alle kunne nikke genkendende til. 
Anders Jensen fik taget nogen super billeder, som man kan se på hjemmesiden. 
  
Tak til Tage og Laurits for deres store arbejde i brinkerne og på Møllehøj. Det er 

BOWLINGAFTEN i TARM BOWLINGCENTER 
Fredag den 19. marts kl. 19.00 

  
Pris:  175,- pr. person inkl. spisning 
Menu:  Spareribs eller marineret kylling 
 
Tilmelding: Senest den 12. marts 2010  
Til:      Berit Brødsgård, tlf. 7525 0770  eller 
                  Bente Christensen, tlf. 7525 0378 
                  
  Arr. Strellev Sogneforening 
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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 
 

en kæmpe hjælp for os. Også tak til Egon, som hjælper til ved banko og tak til 
flagholdet, som sørger for at flagene kommer op. Tak til alle. 
  
Regnskabet blev fremlagt og godkendt med et underskud på 7.039 kr. 
  
Vi vil søge om sponsorater til nye legehuse i brinkerne og et par bænke/borde 
mere. Der vil blive købt en mobil dankortterminal for sidste års banko penge. 
  
Af indkomne emner er en sammenlægning af en eller flere, evt. alle, foreninger, i 
Strellev, et emne som vil blive drøftet ved de kommende fællesmøder. 
  
Kontingentet er uændret 25 kr. pr. voksen 
  
På valg var Dennis Pedersen - modtog genvalg 
                Manja Kuilboer - modtog genvalg 
                Anja Nielsen - modtog ikke genvalg 
  
Dennis Pedersen, Manja Kuilboer og Lone Clausager blev valgt. 
  
Valgt til revisor blev Kirsten Nielsen. 
  
Tage Johannesen ønsker at træde ud af udviklingsrådet, og der skal findes en ny 
som kan overtage Tages post. 
  
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 
Dennis Pedersen, formand 
Berit Brødsgård, næstformand 
Bente Christensen, kasserer 
Manja Kuilboer, bladudvalget 
Lone Clausager, sekretær 
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Dagli’ Brugsen Lyne 
kører varetur 
���� 75 25 00 08 

ÅBEN   Mandag - Søndag Kl. 8.00 - 19.00 
               

 
 

SLGU DAG 
    

 

SLGU Dag afholdes lørdag den 6. marts 2010 i og omkring 
Strellev Friskole – i år med motion i naturen som tema. 
 

Her er mulighed for at prøve kræfter med mountainbike cykeltur i Brinkerne.  
Vi har cykler til både voksne og børn. Der kan spilles hockey på multibanen og 
endelig er der orienteringsløb/gang i naturen omkring Strellev. 
Efter aktiviteterne er vi vært ved lidt mad og drikke og herefter er der orientering 
fra aktivitetsudvalgene.  
Endelig slutter vi af med generalforsamlingen: 
Dagsorden ifølge vedtægter, herunder valg til forretningsudvalget. På valg er: 
Kasserer: Gitte Thrane 
Sekretær: Louise Hvelplund (modtager ikke genvalg) 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 2. marts 2010. 
Under generalforsamlingen vil vores ungledere arrangere aktiviteter for børnene. 
  
Vi starter kl. 9.oo og forventer at være færdige kl. 13.00. Generalforsamlingen 
starter kl. 11.30. 
Børn skal være ifølge med en voksen. 
Vel mødt                                                         Bestyrelsen i Strellev-Lyne G.U.  
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FREDAG DEN 26. MARTS 2010 FREDAG DEN 26. MARTS 2010 FREDAG DEN 26. MARTS 2010 FREDAG DEN 26. MARTS 2010  
Kl. 19.00 I LYNE HALLENKl. 19.00 I LYNE HALLENKl. 19.00 I LYNE HALLENKl. 19.00 I LYNE HALLEN    

    
Vi er nu ved at nærme os afslutningen på endnu en god 

gymnastiksæson, med masser af aktive og sjove timer. 

Derfor vil vi gerne vise jer hvad vi har lært, dette foregår 

ved SLGU`s årlige gymnastikopvisning. 

 

”Spilopperne” 

”Krudtuglerne”  

”Mix 1” 

 

I år får vi besøg af 2 gæstehold 

 

Showholdet fra Billund & Dejbjerglund Efterskole 

 
                                                  Entrè: 

Voksne 55 kr. & børn fra 10 år 30 kr. 
 

Gratis kaffebordGratis kaffebordGratis kaffebordGratis kaffebord    
 

 
Arrangør: Gymnastikudvalget SLGU 
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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 2010 
STRELLEV KIRKE 
 
FEBRUAR: 
  7. Seksagesima   9.00 Buelund  
14. Fastelavn 10.30 Vestager 
21. 1. s. i fasten   9.00 Buelund 
28. 2. s. i fasten 19.30 Vestager 
 
MARTS: 
  7. 3. s. i fasten   9.00 Vestager 
14. Midfaste    9.00 Vestager 
21. Mariæ 
      Bebudelse 10.30 Vestager 
28. Palmesøndag ?? Buelund 
 
APRIL: 
  1. Skærtorsdag 10.30 Vestager 
  2. Langfredag   9.00 Buelund 
  4. Påskedag 10.30 Vestager 
  5. 2. Påskedag   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. 

 
 

År 2009 i Strellev sogn og kirke 
Antallet af fødte og døde henviser til 
dem, der er registreret i sognet.  
Tallet i () står for 2008. 
 
Fødte: 0 (3) 
Drenge: 0 (2) 
Piger: 0 (1) 
Døbte: 0 (4) 
Konfirmerede: 7 (4) 
Viede: par 1 (5) 
Kirkelig velsignelse. par 0 (0) 
Døde: 1 (0) 
Begravede på Strellev kirkegård: 3 (5) 
Heraf urner: 3 
Udmeldte: 0 (1) 
Optaget: 0 (0) 
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Konfirmation 2010, alle dage kl. 10.00  
11. april Ølgod Kirke: Skolen ved Skoven  
18. april Ølgod Kirke: 7A, Byskolen  
25. april Ølgod Kirke: 7B, Byskolen  
  9. maj Bejsnap Kirke: Lindbjerg Skole   
23. maj Strellev Kirke: Friskolen  
 
Konfirmation 2011, alle dage kl. 10.00  
  1. maj Ølgod Kirke: Skolen ved Skoven  
  8. maj Ølgod Kirke: 7A, Byskolen  
15. maj Ølgod Kirke: 7B, Byskolen  
29. maj Bejsnap Kirke: Lindbjerg Skole  
Friskolen aftales senere  

At få øje for sine evner og bruge 
dem 
 
”Hvad du beholder for dig selv, mister 
du; hvad du giver væk, er dit”. Denne 
lille sentens kan godt sammenfatte 
evangeliet om de betroede talenter (se 
Matthæusevangeliet kap. 25 v. 14-30): 
To, som bruger det, som de er betroet, 
og en, som gemmer betroet gods væk. 
 Det nytter ikke noget at grave sin ta-
lent ned og beholde den for sig selv. 
Ligesom det heller ikke nytter noget at 
sætte sit lys under en skæppe; for så går 
det bare ud. Nej, vi skal turde leve vort 
liv og leve det med lige nøjagtig de 
muligheder og talenter, som vi har fået 
givet. 
 Vi skal kort og godt være – eller støtte 
hinanden i at være – frimodige. Det er 
det, som Jesus kalder os til, og det er 
det, som den sidste tjener mangler. Han 
er ikke frimodig, men bange. Han kal-
des ganske vist for dårlig og doven; 
men problemet er, at han er bange for 
sin Herre: ”Af frygt for dig gik jeg hen 
og gemte din talent i jorden.” 

 Denne tjener er bange for sin Herres 
vrede; for tænk, hvis han skulle gå hen 
og miste den betroede talent. Derfor 
vælger han at beholde den og opbevare 
den på et sikkert sted; for hvad kunne 
der ske, hvis han mistede den? Ja, hvad 
mon der så ville være sket? 
 Her er der ingen tvivl om, at den sam-
me Herre, som roser de to, der har in-
vesteret pengene, også ville rose den 
tjener, som evt. gik hen og mistede det 
hele ved en forkert investering; for det 
drejer sig ikke så meget om, hvad de 
tjener, men at de tjener (jf. Steen 
Skovsgaard). 
 Om en sådan fjerde tjener, der sætter 
alt sit betroede på spil og taber, spørger 
Søren Kierkegaard: ”Mon han dog ikke 
snarere fandt tilgivelse end hin forsig-
tige?” (jf. Erik Ågård). 
Det er Gud, der giver væksten på mar-
ken; men han vil gerne have os til at 
hjælpe med at plante og vande, hvor 
hans skabte natur ikke lige altid gør det. 
Vi er skabt af ham til at arbejde med på 
hans skaberværk (jf. 1. Korin-terbrev 
kap. 3 v. 8). Et bestemt resultat ser Gud 
ikke nødvendigvis efter, og re-sultatløn 
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er ham sikkert fremmed! 
 Sådan tænker den tredje tjener i lignel-
sen bare ikke. Han er alene styret af sin 
frygt, og derfor går det galt. ”Frygt ik-
ke, tro kun!” Det er det, som Jesus siger 
til synagogeforstanderen, da den-ne får 
at vide om sin datter, at hun er død.og 
kalde med det, de kan. 
 Og derved gør vi menighedens fælles-skab 
solidt med en gensidig opmun-tring til en 
stadig fyldigere og me 
 Vi kan så nemt gå i baglås, så vi glem-
mer, at vi med vore muligheder er be-
troede af Gud til dem, vi har iblandt os. 
Vi må tro på, at vi til vort sidste er be-
troede med en eller flere evner at ud-
trykke os med til hinanden. Også på 
trods af at vi kan føle os mere og mere 
begrænsede. Hele evangeliet er inde-
holdt i ordene: ”Frygt ikke!” 
 Frygten er farlig. Den lammer os og 
gør os i sidste ende ude af stand til at 
leve. Derfor sendte Gud sin søn til ver-
den for at drive frygten ud – for at give 
os frimodighed til at leve. 
 Men skal vi da så slet ikke frygte Gud? 
Jo, vi skal netop både frygte og elske 
Gud. Vi skal frygte ham i den forstand, 
at vi skal respektere ham som den, der 
betror os livet med dets muligheder. At 
vise frygt – eller bedre: ærefrygt – og at 
elske Gud – den spænding er vigtig. 
 Evangeliet fortæller os, at den store og 
”ærefrygtelige” Gud er vores kærlige 
far. Derfor er det ikke frygten for Gud, 
som skal være bestemmende for vort 
liv og Gudsforhold. Det er Gudsære-
frygten sammen med troen på Guds 

kærlighed, som skal give os frimodig-
hed til at leve dette liv med de mulig-
heder, som vi har fået givet. 
 Nu og da kan man møde mennesker, 
som føler, at de ikke er meget værd. 
Som trist konstaterer, at de ingen mu-
ligheder har for at gøre noget særligt. 
Evnerne og helbredet svigter måske. 
Livet udvikles ikke længere for dem, 
som de kunne tænke sig. ”Der er ikke 
brug for mig”, siger de. ”Jeg er bare til 
besvær.” Følgende vers kan ikke 
mindst være rettet til dem: 
 
 ”Tro ikke, du er af Gud forglemt, 
  fordi af sygdom du knuges. 
  Måske er for dig en gerning bestemt, 
  hvortil kun en syg kan bruges.” 
 
Det kan lyde lidt sentimentalt; men det 
rummer ikke desto mindre en vigtig 
sandhed; for som lignelsen fortæller, så 
får alle netop én eller flere talenter. Der 
er ingen, som får nul talenter. Der er in-
gen, der fødes til eller lever i denne 
verden helt uden talenter eller mulighe-
der. Der er nok nogle, som får flere ta-
lenter end andre. 
 Der er også mennesker, som man kan 
fristes til at have medlidenhed med og 
sige, at de ikke har mange muligheder 
eller glæder eller talenter; men som i så 
mange andre forhold skal vi være for-
sigtige med at dømme om, hvem der 
har større eller mindre muligheder eller 
talenter i forhold til andre. 
 Hos udviklingshæmmede og handicap-
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pede kan man opleve en grænseløs glæ-
de, når én kan gå, en anden svømme. 
Eller når én pludselig smiler osv. 
 Og så kan man blive beskæmmet ved 
at høre raske mennesker med alle lem-
mer i behold beklage sig over livet og 
over, at de ikke har muligheder for ud-
foldelse. 
 Lignelsens pointe er lige så enkel, som 
den er klar: Vi skal have øjnene åbne 
for – eller støtte hinanden i at åbne øj-
nene for – at vi alle har fået livet betro-
et. Og så skal vi ellers frimodigt bruge 
den talent eller de talenter, vi har fået 
betroet, og leve det liv, som blev vort. 
Dér, hvor vi er, og blandt de menne-
sker, som vi omgås: familie, naboer, 
venner, kolleger. I frimodighed, glæde 
og taknemmelighed – en tak fra hjertet 
over alt det, som vi er blevet givet (S. 
Skovsgaard). 
 En talent eller udsagn, som Gud betror 
os med, er udsagnet: ”Dine synder er 
dig forladt”. Og det passer virkelig. Når 
han siger det, så er fortræd tilgivet hos 
den, som beder om at få det. Det er en 
bøn om ikke at grave sig ned med for-
træd overgået én eller fortræd, som 
man selv måtte have sin andel i. Alle de 
gemenheder, jeg er skyld i, alle de hår-
de ord, jeg fik sagt, alle de uskønne 
tanker, jeg fik tænkt – og som stillede 
sig imellem mig og min næste – når jeg 
i troen møder min Herre og Mester, da 
lyder det til mig: ”Dine synder – de er 
tilgivet!” 
 Tilgivelsen skal derpå ikke blot depo-
neres. Tilgivelsen er en betroet formue, 

jeg skal virke videre med. Den skal gi-
ves ud til andre, og den vokser ved at 
blive givet ud. Det hedder ikke uden 
grund i Fadervor: ”Forlad os vor skyld, 
som også vi forlader vore skyldnere.” 
Nej, Gud vil ikke, at vi skal møde op 
hos ham med en ubrugt tilgivelse fra 
ham. 
 Oppe i årene kan vi synes, at det kan 
være svært, hvis vi oplever med os 
selv, at vi mister evner – evner, som vi 
har haft megen glæde af. 
 Som den afdøde Ellen Lissner skrev i 
en kronik på sin 100 års fødselsdag – 
en kronik, som hun i øvrigt kaldte ”Før 
Deadline”. Her skriver hun: ”Jeg havde 
mine øjnes brug i 90 år, og hvor jeg 
savner dem nu, hvor de bare bliver dår-
ligere og dårligere. Men jeg har fundet 
på en trøsteleg, som hjælper mig. Jeg 
skal finde på et plus for hvert minus, 
jeg konstaterer. 
 Hver gang jeg må sige: ”Det kan jeg 
ikke mere”, skal jeg kunne tilføje: 
”men til gengæld kan jeg noget andet. 
Jeg kan ikke læse mere; men til gen-
gæld kan jeg høre bånd. Jeg kan ikke se 
mere; men til gengæld kan jeg stadig 
huske meget.” 
 Det er for resten en (påmindende) leg, 
der kan leges af folk i alle aldre og an-
dre situationer. For det er bedre at søge 
de muligheder, man stadig har, end at 
sørge over dem, man har mistet (uigen-
kaldeligt)”, skrev Ellen Lissner (jf. S. 
Skovsgaard). 
 
Må Gud Helligånd give os tiltro til at 
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turde leve vore talenter eller nådega-
ver ud til omgivelsernes glæde. Må 
Guds Ånd give os mod på at dele tunge 
byrder med Ham, som han med sin søn 
Jesus på korset tilbyder at tage på sig. 
 Ligeså må vi leve Kristi eksempel ud 
ved at stå til rådighed med en skulder 
for hinanden – også når det brænder 
voldsomt på. Derved tilskynder vi 
hverandre til at lade sig høre re ud-
tryksfuld ansvarliggørelse. Lad os med 
Guds og hinandens hjælp høre kærligt 
fra os med de evner, vi hver især har 

fået skænket. 
 På den måde tager vi imod livet og 
bruger det. Ja, livet ”skal bruges – ikke 
(op-)bevares”. Fejlen ”er aldrig, at vi 
ikke kan gøre nok, men at vi ikke vil 
nøjes med at være tro over lidt” – det 
lidt, som kan bevirke den gode mulig-
hedsgivende forskel for os selv og hin-
anden og i forholdet til Gud (Rudolph 
Arendt). Amen. 
 
            Jens Thue Buelund 

Nyt fra menighedsrådet. 
 
Menighedsrådet vil fremover oplyse om rådets aktiviteter under denne over-
skrift. 
 

Sidste møde blev afholdt den 25. november.  
Der blev planlagt at afholde et møde for menigheden i forsamlingshuset onsdag 
den 17. marts. Vi starter med spisning kl. 18. Efter maden vil der være oplæg 
ved menighedsrådsmedlemmer med efterfølgende diskussion. 
Palmesøndag den 28. marts vil der i Strellev blive afholdt et arrangement i sam-
arbejde med sognets foreninger. Menighedsrådet deltager også i dette arrange-
ment bl. a. med en gudstjeneste. 
Der arbejdes på en tiltrængt restaurering af kirken. Første skridt er en evt. reno-
vering af oversiden af hvælvingerne i koret. 
 

Næste menighedsrådsmøde ( der skal her mindes på, at alle menighedsrådsmø-
der er offentlige) afholdes tirsdag den 9. februar kl. 19.30, Adsbølvej 11.   
                            

Birgitte Kudsk 

Menighedsrådets medlemmer er: 
Agnethe Jensen   75245062 
 Jens Krogh       75250280 

Anders Peter Breum 75244482 
Kristian Haahr  75250017 
Birgitte Kudsk  75250069  
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Så er der serveret  !!! 

Fællesspisning til 0 kr. med efterfølgende debat om vores kirke. 
 

Så har det nuværende menighedsråd været i gang i godt et år. Vi har afholdt 8 
menighedsrådsmøder, hvor emnerne fortrinsvis er gået på ”Vedligehold og evt. 
restaurering af selve kirken” og ”Mål og visioner for det kirkelige arbejde i sog-
net”. 
 

Renovering af hvælvoversider er gået i gang, da det mere eller mindre er blevet 
os pålagt. En indvendig renovering er efterhånden tiltrængt. Vi har haft konsu-
lentbistand på for at få afklaret spørgsmål om, hvad vi skal, og hvad vi må gøre. 
Altertavle og prædikestol får vi ikke lov at skifte ud, selv om begge dele trænger 
til istandsættelse, da det er fredet i klasse A. Men mange andre ting kan gøres og 
forandres, hvis vi vil.  Skal vi forsøge at få bevilget midler (lån) til en total ind-
vendig renovering, hvor vi rydder det hele ud og starter fra bunden ? F. eks læg-
ger klinkegulv og erstatter bænkene med stole, hvilket ville give bedre mulighe-
der for at bruge kirkerummet til andet end de traditionelle gudstjenester. 
 

En ny lovgivning pålægger os, at diskutere og formulere : Mål og visioner! Hvad 
vil vi med vores kirke ? Skal vi bibeholde gudstjeneste hver søndag ? Skal vi 
forsøge med ”alternative” gudstjenester?  Hvad er det, der skal til for at vi har 
lyst til at komme i kirken ? Er vort sogn blevet så lille, at vi skal overveje en 
sammenlægning med Ølgod?  Der har været snak om mini-konfirmander, og der 
har været snak om mulighed for et tættere samarbejde med skolen. 
 

Vi ved godt, at vi i menighedsrådet er valgt til at tage beslutningerne. Disse be-
slutninger vil vi gerne tage med udgangspunkt i ønsker og behov i sognet. Derfor 
vil vi afholde: 
 

Menighedsmøde  onsdag d. 17. marts kl. 18 i Forsamlingshuset! 
 

 ”Menighedsrødderne” vil efter en fællesspisning hver især  komme med et kort 
oplæg, hvor vi vil prøve at formulere, hvad der er vigtig for os for at bevare vo-
res kirke i Strellev. Derefter lægger vi op til debat og forhåbentlig rigtig mange 
gode ideer til, hvad vi skal arbejde videre med. – Så vi håber rigtig mange vil 
møde op og bidrage med tanker og ideer og deltage i debatten. 
 

Af hensyn til køkkenet skal man melde sig til en af menighedsrådsmedlemmerne 
senest 14. marts. (Se side 18) 
 

Arr:  Menighedsrådet 



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. 

 
Februar: 
  1. Præmiewhist 
  2. Foredragsforeningens general 
 forsamling * 
15. Præmiewhist 
26. Vinterfest * 
  
Marts: 
  1. Præmiewhist 
  6. SLGUdag m. generalfors. * 
15. Præmiewhist 
17. Menighedsmøde * 

 
19. Bowlingaften * 
26. SLGU’s gymastikopvisning  * 
28. ”Påskevandring” i Strellev *  
29. Præmiewhist 
 
April: 
12. Præmiewhist 
24. Stidag 
28. Fællesmøde for foreninger 
 
 Vedr *  
 Se tidspunkter inde i bladet. 

Aktivitetskalender 
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