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Fra Enspijk til Strellev til København til ?
For tretten år siden flyttede jeg sammen
med min familie til Danmark. Jeg kan stadig huske første gang mine forældre tog
mig med for at vise hvor vi skulle flytte
hen. Det eneste jeg kunne tænke på var at
her skulle jeg under ingen omstændigheder
bo. Jeg kan huske at markene var gule og
alt så død og forladt ud. Jeg var på dette
tidspunkt tretten og var i Holland lige startet i gymnasiet, havde fået mig masser af
nye venner og havde virkeligt ramt pubertetsalderen, som gjorde jeg følte jeg ikke
skulle bo i en eller anden flække og starte
forfra. Jeg gjorde da også alt for at gøre det
besværligt for mine forældre i hvert fald i
to år. De skulle køre mig i skole og aflevere mig i klasselokalet, ellers nægtede jeg at
gå ind. Når det blev årsdagen for vores
flytning, gik jeg klædt i sort tøj, og det eneste jeg ville var at rejse tilbage igen. Jeg
brugte også alle mine ferier på at tage
’hjem’ for at se mine venner. Dette ændrede sig ikke før jeg startede i gymnasiet i
Tarm. Jeg var aldrig særlig glad for den
danske folkeskole, jeg synes det hele var
for barnligt og der blev ikke stillet særlige
store krav til en. I gymnasiet ændrede alt
sig, der var festerne, mine medstuderende
var mere 'voksne', der blev forventet at man
læste sine lektier og så fik jeg min første
kæreste. Det sidste var nok især grunden til
at Danmark lige pludseligt ikke var så
slemt længere. I denne periode gik mine
øjne også op for de positive sider ved at bo
i Danmark. I Holland var det slet ikke særlig normalt at man rejste efter gymnasiet
eller at man tog sig noget tid til at finde ud

af hvad man egentlig ville lave. Jeg synes
der var en meget mere afslappet indstilling
i Danmark med hensyn til hvor hurtigt man
skulle gennemføre sin videre uddannelse.
Det nød jeg da også godt af efter gymnasiet, til især mine forældres store irritation.
Jeg var i Sydøstasien i tre måneder efter at
have fået min sproglige studentereksamen
og da jeg kom hjem igen flyttede jeg til
København med det samme. På dette tidspunkt var jeg blevet meget glad for at bo i
Danmark, men jeg havde bare aldrig følt
mig helt hjemme i Jylland. Jeg havde altid
drømt om at bo i en storby, og for mig var
København det eneste rigtige valg. De sidste 5 år har jeg så boet i København. Her
har jeg prøvet mange forskellige ting. Jeg
har haft mange forskellige jobs, som f.eks.
telefoninterviewer, cafémedarbejder og
hjemmehjælper. Derudover har jeg også
prøvet en del forskellige uddannelser. Jeg
har taget en 1-årig HHX og læst Engelsk
og Amerikanske studier på Handelshøjskolen. Mens jeg gjorde alt det har jeg fået
opbygget mig et netværk af nogle fantastiske venner, som jeg er blevet meget glad
for. De fungerer lidt som ens familie, når
ens egen familie bor så langt væk og er
spredt som meget som min er.
I dag læser jeg til sygeplejerske, som jeg
gerne skulle blive færdig med om halvandet år. Jeg har også købt mig en lille lejlighed i Københavns Nordvest-kvarter, hvor
jeg bor alene, men jeg er så heldige at mine
naboer tilfældigvis også er blevet nogle af
mine bedste venner. Man kan godt sige at
jeg har fundet mit rette sted i Danmark,
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mine venner og mit liv er her nu. Jeg kan
ikke forstille mig at jeg flytter tilbage til
Holland igen, og tager også sjældent tilbage. Jeg har da stadig drømme om at bo i
udlandet, men jeg tror min base er, og

Julebrev fra Laurits Gravesen:

fremover altid vil være, i København.
Jannet van der Veen
2400 KBH NV

lig det, vi kender. Jeg forestiller mig,
at der i så tilfælde bliver vendt op og
ned. De store bliver de små og de
små de store.

Den religiøse længsel er kommet for
at blive, og bliver den ikke tilfredsDer var jo manden ved det store gæstillet af Europas gamle hovedreligistebud under bryllupsklædningen.
on kristendommen, står Islam klar til
Han havde nok hånet og rakket indat levere varen!
byderen ned – ud med ham.
Katrine Winkelholm

Ligesom de to røvere som korsfæstedes sammen med Jesus, hvor Jesus
Hun har nok ret, tror jeg, så hvis vi
sagde til den ene: ”I dag skal du være
ikke vil se vore børn omklamret af
med mig i paradis”. Den anden havislam, må vi vise vores kristne tro
de hånet ham . Der er nogle, der tror,
f.eks. ved at gå i kirke og prise Gud
at når vi er døbt, er vi frelst, og så
og Kristus! – og tage børnene med.
kan vi gøre, hvad vi vil. Det tror jeg
ikke.
Hvis vi tror, vi kan bekæmpe islam
Hvis den kristne ånd forsvinder ud af
med kanoner, nedrakning, bagtalelse
os, åbner det for dét, der kan være,
og had, tror jeg vi tager fejl.
nemlig andre ukristelige ånder og
Vi har bibelen, hvori står mange
islam.
sandheder – blandt andet de 10 bud.
Så værn om den kristne tro!
De er lige så gyldige i dag, som da
Kristus kom ikke med krav og påde blev skrevet. Men vi kan jo diskubud, men ved sin opførsel og præditere, om Moses hentede dem hos
ken henviste han til ydmyghed i moGud på bjerget, eller de er skrevet af
ral.
mediterende filosoffer for at højne
moralen blandt folket.
Laurits Gravesen
Eden, som nogle tror og helvede med
evig ild og pine, tror jeg ikke på, for
så er der kun tomhed. Hvis der er et
liv efter døden, tror jeg det er noget
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Strellev Forsamlingshus.
Efter en lidt turbulent periode i forsamlingshuset er det nu lykkedes os at få
ansat en rigtig KOK. Hans Navn er:
Thomas Nielsen, og han tiltræder stillingen som forpagter af køkkenet i
Strellev Forsamlingshus d. 15. marts
2010.
Vi har været i den heldige situation, at
der har været hele elleve ansøgere til
stillingen. Det havde vi bestemt ikke
regnet med!
Thomas Nielsen er 35 år og bor p.t. i
Vejle,
men
regner
med at
flytte
op i
nærheden
af Billund i
nær
fremtid. Han er uddannet kok på
”Munkebjerg”, og er i dag kantinechef
for Vejle Kommunes kantine. Han har
altid haft en drøm om at få sit eget, og
den drøm er hermed indfriet.
Thomas har rigtig mange gode ideer til,
hvordan man kan arrangere fest – og
drive forsamlingshus. Han er meget

imødekommende, og vil gerne tilgodese folks egne ønsker om, hvordan de
gerne vil holde deres fest. Samtidig vil
han være parat med en masse forslag
og nye ideer.
Det er også meningen, at Thomas vil
levere mad ”ud af huset”.
Han er allerede i færd med at lave en
brochure over forskellige ting han vil
tilbyde, så folk kan se, hvilke muligheder der er for at sammensætte deres
festmenu. Men, som han siger: ”Jeg
kan altså også lave rigtig god, gammeldags forsamlingshus -mad”!
Det er vort helt klare indtryk, at Thomas bestemt er til ”at snakke med”,
hvis man har specifikke ønsker til sin
fest, og evt. ønsker selv at medbringe
småkager eller lignende.
Vi har været så heldige, at over 50 personer har henvendt sig, og har fornyet
deres aftale om at holde fest her i Strellev.
Bestyrelsen ønsker Thomas Nielsen
velkommen i Strellev Forsamlingshus,
og håber at han vil falde så godt til – og
lave så god mad, at folk vil valfarte til
Strellev for at holde deres fest.
Det er vort håb, at rigtig mange vil bakke op om forsamlingshuset fremover.
På vegne af bestyrelsen
Dorte K. Lundgaard
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Referat fra generalforsamlingen i Foredragsforeningen den 2/2 2010.
Der var 20 fremmødte inkl. bestyrelsen. Valgt til dirigent blev Lene Hvergel.
Annika aflagde formandsberetning, hvor hun gennemgik årets gang.
Vinterfest afholdt i feb. 2009 - 71 deltagere og et overskud på ca. 3.000 kr.
Loppemarked afholdt i maj 2009 - hvilket gav et overskud på ca. 8.000 kr.
Præmiewhist har kørt hele året med 17 spilleaftener med ca. 13 -16 spillere pr.
gang. Ikke det helt store, men dog et overskud på 4.000-5.000 kr. pr. år.
Juleinspirationsaften afholdt sidst i nov. blev ikke den store succes. Her var mange fine boder, men alt for få gæster! Det løb rundt med et overskud på knap
1.000 kr. Det skal nok forsøges afholdt i en anden form i år 2010.
Gulvet i den store sal er blevet vedligeholdt. Og gulvet i køkkenet har igen, igen
fået en omgang - også denne gang som reklamation.
Ellers en stor TAK til de personer, der har hjulpet Foredragsforeningen gennem
det sidste år ved vinterfest, loppemarked, præmiewhist, bordopstilling til banko
og alt forefaldende arbejde i huset.
I Øvrigt en snak om forsamlingshusets fremtid!
Poul Anders Hvergel og Annika B. Bertelsen ønskede ikke genvalg.
Nyvalgt blev Dorte Lundgaard og Kristian Thomsen.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand - Lotte Nielsen
Næstformand - Kristian Thomsen
Kasserer - Dorte Lundgaard
Sekretær - Birthe Riknagel
Præmiewhist/Bladudvalg - Birthe Pedersen

Vinterfesten 2010 er afholdt med 79 deltagere og denne gang med et ganske
pænt overskud på ca. 7.500 kr.!!
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Billeder fra vinterfesten
2010
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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

Fra påskevandring 28. marts 2010

8

8

Det er tid til forårsrengøring i Brinkerne.
Derfor indkalder Sogneforeningen

LØRDAG DEN 24 APRIL KL. 10.00 TIL STIDAG.
Alle, store og små, kan være med.
Jo flere vi er, jo sjovere er det, så tag din nabo med
så kan der også blive en pause til øl og vand.
Sogneforeningen er vært ved kaffe og brød.
Vel mødt

Fællesmøde for alle foreninger afholdes på Strellev Friskole onsdag den
28. april kl. 19.30.

Husk at Strellev Heste- & kræmmermarked er flyttet til den 21. og 22. august (uge 33).
Bestilling af stadeplads ved Kristian Haahr, tlf., 7525 0017.

Sankt Hans Aften fejres i Brinkerne onsdag den 23. juni
Se nærmere i næste nr. af sognebladet.
9
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Strellev Friskole
Adsbølvej 3 * Strellev * 6870 Ølgod * Tlf. 7525 0114
Email strellevfriskole@gmail.com *
Hjemmeside www.strellevfriskole.dk

Det er forår og sneen væk
Men væk er også Johnny Agis Nielsen, som vi i efteråret ansatte som skoleleder
for Strellev Friskole. Efter 3 mdr.’s prøvetid valgte han, til stor fortrydelse for
både børn, lærere og bestyrelse, at vende tilbage til et job som skolelærer.
Det betyder at vi p.t. mangler en skoleleder, og ved samme lejlighed vil gøre byen opmærksom på, at Strellev Friskole har plads til flere elever end det vi på nuværende tidspunkt har.
Vi kan godt mærke at der er tomme huse i Strellev!
Så hold jer endelig ikke tilbage for at gøre reklame for friskolen, som har en lærerstab, der sprudler af ideer og masser af faglig energi, med overskud til en individuel undervisningsform, der i den grad tilgodeser den enkelte elevs behov.
Vi har gennem det sidste halve år sat endnu mere blus på vores PR kampagne,
for at profilere os selv og blive mere synlig i Strellev og byerne omkring. På den
måde håber vi, det kan være medvirkende til at folk, der ønsker Strellev Friskole,
også vælger skolen til sine børn.
Vi tænker fremad og regner med at vi kan præsentere en ny skoleleder for alle
fremmødte til
Skolens generalforsamling torsdag d. 8. April kl. 19.00 på Strellev Friskole,
hvor vi håber at se rigtig mange forældre og øvrige interesserede i friskolens
dagligdag.
Alle er velkomne.

Strellev Friskole bliver synlig ved kommende ”Open By
Night” fredag d. 7. Maj
Ved friskolens stand kan du møde både elever, forældre og lærere, og opleve
hyggelige aktiviteter, måske få en god-bid og en snak om Strellev Friskole.
10

Cykelsponsorløb fredag d. 28 maj kl. 16.30 – 20.00
For 2 år siden gennemførte vi cykelsponsorløb til fordel for bl.a. en ny legeplads
på Friskolen. I den anledning blev der samlet godt 100.000 kr. ind.
Vi håber endnu engang på fuld opbakning, og gisner om at rigtig mange har lyst
til at hive en aften ud af kalenderen til fordel for Strellev Friskole, og til fordel
for hyggelig samvær.
Der er blevet delt programmer ud til alle husstande i
Strellev inden Påske, og eleverne har fået informationsmateriale sendt med hjem. Cyklister til cykelsponsorløb
tilmeldes senest mandag d. 17. maj til Martin H. Jensen
på mahj@varde.dk eller på Lynevej 17. Ølgod. Øvrige
informationer kan findes i det udsendte materiale vedr.
cykelsponsorløbet.
Vi lover et godt grin og efterfølgende aftensmad m. aftenkaffe og kage, hvorunder alle cyklister kan se frem til gaver, som tak for medvirken til indsamlingen.
Pengene der kommer ind ved cykel -sponsorløbet, giver mulighed for at forskønne skolen og dens rammer, så det hele tiden er et rart miljø for vore børn og lærere at færdes i. Tilmelding til aftensmad senest onsdag d. 19. maj til
Lene Ditlevsen på tlf. 20 74 51 48 eller lene-jenserik@privat.dk

Har I som forældre lyst at se Strellev Friskole
Er døren altid åben i skoletiden. I er også velkomne til at ringe på skolens tlf. nr.
75 25 01 14,
- lave en aftale om rundvisning på friskolen og få en snak med lærerne.

Jerncontainer på Tarpvej
Tak til alle der bidrager med jern i den store jerncontainer,
som står placeret på parkeringspladsen på Tarpvej. Pengene
går til forskellige nye tiltag på friskolen.
Tak om I vil hjælpe os med at der KUN kommer jernprodukter i containeren!
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ÅBEN Mandag - Søndag Kl. 8.00 - 19.00

Dagli’ Brugsen Lyne
kører varetur
 75 25 00 08

Nyt fra SLGU:

Spinning: På opfordring fra bl.a. borgermøde opstartede
SLGU spinning. De 2 første uger er gået forrygende, med megen
hjælp af Camilla (Tang). SLGU har købt cyklerne og hallen har
lavet udsugning. Vi får at vide, at den ældre generation mangler
alm. motionscykler (og synes det er tosset at bruge mange penge
på disse cykler), men vi skal gøre opmærksom på, at spinningcykler også kan bruge som sådan. Et spinningudvalg opstartes
med: Kathrine Tang og Knud Tang.

12

13

STRELLEV JAGTFORENING

Bestyrelse:
Formand: Ernst Øllgaard, tlf. 7525 0275 / 2042 5188, e-mail: eol@mail.dk
Næstfmd: Brian Qvist, tlf. 2169 8790
Kasserer: Knud Jensen, tlf. 7524 5683, e-mail: knud_vita@mail.dk
Sekretær: Torben Larsen, tlf. 7521 2877, e-mail; torb0607@gmail.com
Hjemmeside: Peter Jensen, tlf. 2462 3864, e-mail; jen.peter@mail.dk
Riffelskydning:
Flugtskydning:

Kaj Q. Mortensen, tlf. 7524 5136, e-mail;
quist@mortensen.mail.dk
Brian Qvist, tlf. 2169 8790.

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

Kærgårdjagt:
Jens M. Madsen
Egon Sørensen
Kristen Nielsen

tlf. 6175 3122
tlf. 7525 0399
tlf. 7525 0283

Flugtskydning:
Alle flugtskydningsaktiviteter foregår på flugtskydningsbanen i Lyne i samarbejde med Lyne Jagtforening. Banen i Lyne er moderne, og der er
netop etableret et hyggeligt klublokale.
Træningsskydninger:
Sæsonåbning:
Mandag den 5. april kl. 18.30
Herefter er der træningsskydning hver mandag kl. 18.30 til 21.00. Sidste gang
den 16. august.
Der er vandrepokal til årets bedste skytte i træningsskydningerne.
Fredag den 21. august kl. 19.00
Pokaloverrækkelse:
Varde Kommunemesterskab i flugtskydning: Den 1. maj kl. 9.00 - 16.00
på Varde flugtskydningsbane. Alle, også ikke aktive flugtskytter, er velkomne.
Præmieskydning:
Lørdag den 5. juni kl. 10.00
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Andre flugtskydningsarrangementer
Lørdag den 19. juni kl. 10.00.
Sportsugeskydning:
Lørdag den 21. august kl. 10.00
Pokalskydning:
Medlemskab af Strellev Jagtforening er en
betingelse for deltagelse i hovedskydningen

Riffelaftener:

Tirsdag den 13. april kl. 18.00 - 21.00
Onsdag den 21. april kl. 18.00 - 21.00
Mandag den 26. april kl. 18.00 - 21.00

Riffeldag:

Lørdag den 30. april kl. 10.00 - 14.30

Alle riffelarrangementer afholdes på Varde Kassernes riffelbane.
Bukketræf:

Søndag den 16. maj fra kl. 8.00 på Adsbølgård
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K i rk e n y t
GUDSTJENESTER 2010
STRELLEV KIRKE
APRIL:
1. Skærtorsdag
2. Langfredag
4. Påskedag
5. 2. Påskedag
11. 1. s. e. påske
18 2. s. e. påske
25. 3. s. e. påske
30. Bededag

10.30
9.00
10.30
9.00
10.30
9.00
10.30
10.30

Vestager
Buelund
Vestager
Buelund
Buelund
Vestager
Vestager
Vestager

MAJ:
2. 4. s. e. påske
9.00 Vestager
9. 5. s. e. påske
9.00 Buelund
13. Kr. Himmelf. 10.30 Buelund
16. 6. s. e. påske 19.30 Buelund
23. Pinsedag
10.00 Vestager
Konfirmation
24. 2. Pinsedag
9.00 Buelund
30. Trinitatis
10.30 Vestager

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

Menighedsrådets medlemmer er:
Agnethe Jensen 75245062
Jens Krogh
75250280

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

Anders Peter Breum
Kristian Haahr
Birgitte Kudsk

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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75244482
75250017
75250069

K i rk e n y t
Konfirmation i Ølgod Kirke
Søndag den 25. april kl. 10.00
Maria Dejgaard Thomsen, Tarpvej 14, Strellev
Konfirmation i Strellev Kirke
Søndag den 23. maj kl. 10.00
Lena Guldbrandtsen Schmidt, Kvongvej 446, Kvong
Nikolai Damgård, Slotsgade 10, Ølgod
Flemming Nielsen Lorenzen, Solvænget 19, Ølgod

Nyt fra menighedsrådet!
Onsdag den 17. marts havde menighedsrådet inviteret sognet til en debataften
med overskrifterne: ”Mål og visioner for det kirkelige liv i sognet” og ”Hvad vil
vi med vores kirke”. – tak for et godt fremmøde!
Efter en god middag åbnede menighedsrådet for aftenens debat ved, hver især at
komme med et debatoplæg udmundende i nogle spørgsmål til den kommende
debat.
Der var især 2 ting, der optog de fremmødte, nemlig den kommende restaurering af vores kirke og antallet af gudstjenester samt tidspunkterne for disse. Der
blev foreslået at der blev afholdt 2 højmesser (10.30) om måneden og 2 andre
gudstjenester (morgen, aften eller alternative).
Der blev også givet udtryk for et ønske om en form for ”guidning” gennem
gudstjenesten, så man som uvant kirkegænger ikke følte sig usikre overfor ritualerne.
Restaureringen af vores kirke blev også debatteret. Der var delte meninger om
hvorvidt kirken skal have den helt store restaurering, eller vi skal nøjes med den
skrabede model. Ved den større og mere gennemgribende restaurering vil kirken
have mulighed for at stå med en mere fleksibel indretning, som kan have flere
anvendelsesmuligheder.
Debatten behøver ikke at ende efter denne aften. Fortsæt endelig snakken rundt
om i sognet. Giv gerne jeres meninger til kende overfor menighedsrådet eller lad
debatten fortsætte her i sognebladet!
Birgitte Kudsk
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K i rk e n y t
At skrive ovenpå.
Ligesom Det nye Testamente er skrevet
oven på Det gamle Testamente, sådan
er ethvert menneskes liv skrevet oven
på et liv, som tidligere er blevet levet.
Når man er barn er man ikke klar
over, at det forholder sig således. Det
særlige ved barnet er derfor, at det har
en vilje og et gå-på-mod, som er enestående. Lidt efter lidt kan barnets vilje
og gå-på-mod forsvinde. De voksne
kan fratage barnet dets gå-på-mod og
dets vilje. Mange voksne har det jo sådan - indtil det modsatte er bevidst – at
de anser sig for klogere end barnet.
Som voksen forestiller man sig, at man
har erfaring og overskud, man har penge på lommen og måske endda kapital.
Det er jo heller ikke helt forkert, for det
er sådan at samfund til alle tider har
været indrettet. Man behøver imidlertid ikke at fratage barnets dets vilje og
det gå-på-mod. Man kan lade barnet
selv gøre sine erfaringer.
Jeg kan huske, at jeg, da jeg var
barn, så skulle jeg i stationsbyen, hvor
vi boede feje fortov og gade, hver lørdag. En sommerdag var det blevet
regnvejr. Derfor tog jeg badebukser på
for ikke at gøre mit tøj vådt – dengang
var der ikke noget, der hed tørretumblere. Da jeg blev set feje gade i denne
påklædning, var der da også nogle af de
forbipasserende som gik ind til min
mor for at sige til hende, om hendes
dreng dog ikke blev forkølet af at være
sådan påklædt. Hertil svarede min mor
– er det blevet mig fortalt: ”Han kom18

mer såmænd nok ind, når han fryser!”
Jeg kan ikke huske om jeg frøs. Det
som er blevet tilbage er fortællingen
om et barn, der fik lov til at gøre sine
egne erfaringer.
Efter min mening skal man derfor lade børnene være i fred for alt det,
som så nemt kan rydde ud af munden
på os voksne. Børnene er vores dommere. De skal selv vurdere, hvad de vil
tage med ud i livet fra deres barndomshjem.
Der var engang da verden var
anderledes. Der var engang da voksne
og børn var fælles om arbejdet, fordi
kampen for det daglige brød var hårdere for de fleste end det er nu.
Børn er i nutiden omgivet af så
mange informationer, at det som forældre og bedsteforældre kan sige bliver ligegyldigt. Det er tydeligt, når de
ser fjernsyn og bruger komputere og al
anden elektronik. Det synes jeg ikke er
spændende. Jeg bruger det af det nye,
som jeg selv vurderer passer mig.
Vi er altså tvunget til, at
virke ved det som vi er, velvidende, at
hvad der kommer ud af det både ligger
langt ud i fremtiden og at det ligger i
Guds hånd, som jeg vil sige det.
Det er vel i øvrigt det som er forskellen
på den autoriserede pædagogik og
psykologi, at den ikke kan tale om
Gud.
Når jeg skal søge at forstå
talen om Gud, så er det altid en tale,
som kun har med mig den enkelte at
gøre. Man kan ikke gøre Gud gælden-

K i rk e n y t
de for andre end sig selv.
Når det er nødvendigt at have
en forståelse af Gud, der jo er den anden og den fremmede, så skyldes det
den kendsgerning, at man ikke kan blive sig selv, kan blive et selvstændigt
individ, der kan tage ansvar, blot ved
at omgås sig selv, sin bevidsthed, sine
tanker, sin gode og dårlige sider.
Der er skal mere til.
Man skal gøre sig sine egne erfaringer,
så man ved, hvor den ild er, som man
skal sky.
Det er når man har gjort sig sine egne
erfaringer, at man har noget at sige, når
man bliver spurgt eller når det er nødvendigt at sige noget. Der er ikke megen fornøjelse ved at høre referater, af
hvad andre har sagt.
Nogle årtier efter at Jesus var død,
holdt man op med at føje flere skrifter
til Det nye Testamente.
Det var ved, at man gjorde det, at man
fastholdt, at Jesus for de kristne var
den, som endegyldigt havde skrevet
ovenpå, ja, havde skrevet slutningskapitlet på Det gamle Testamente. Det
som derfor følger efter evangelisternes
fire forskelligartede beretninger, er
historiske udtryk for hvad Paulus og
hans græske menigheder mente. Hvad
man mente i Aleksandria og i Mesopotamien er gået

som man ikke altid tager til sig. Der er
mennesker, som vil bruge et ord fra
Det nye Testamente som en rettesnor,
for hvordan verden skal indrettes i dag.
Det går ikke. Man må selv stå til ansvar.
Da Jesus natten mellem Skærtorsdag og Langfredag opholdt sig i
haven i Getsemane kunne han være
flygtet. Han kunne have reddet sit liv.
Han modstod fristelsen. Han havde –
og det er deri han er forskellig fra os –
han havde den kraft fra Gud, som
gjorde at han holdt ud lige til det sidste.
Vi har også kraften fra Gud, ja, og vi
har vel også det som vi kalder vores
frie vilje.
Det er derfor at vort liv er en kamp for
at finde den rette vej.
Det er derfor vi aldrig glemmer dem,
som vi har set kæmpe for at det gode
må sejre.
Derfor er det vort håb, at dem, som en
dag skal bedømme os, om os tør sige, at
vi har været til inspiration, at vi har
gjort det som skulle gøres.
Hele tiden skal der skrives oven på.
Åndens løsen er bedrifter.
HV.

VEND >>>>
tabt. Det ved vi ikke noget om. Der er
derfor over den skriftsamling som er
Det nye Testamente en tilfældighed,
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Fra Påskevandring den 28. marts 2010

Aktivitetskalender
April:
8. Generalfors. i Friskolen *
12. Præmiewhist
24. Stidag *
24. Åbent hus i Vandværket og
generalfors. I forsamlingshuset *
25. Konfirmation i Ølgod Kirke *
26. Præmiewhist
28. Fællesmøde for foreninger *

Maj:
7.
10.
23.
28.

Open By Night *
Præmiewhist
Konfirmation i Strellev Kirke *
Cykelsponsorløb *

Juni:
23. Sankt Hans aften i Brinkerne
Vedr Jagtforeningens arr. og *
Se tidspunkter inde i bladet.
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