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2010
Læs bl.a. om . .
* Budstikken
* Nyt fra Sogneforeningen
* Nyt fra Foredragsforeningen
* Strellev Heste- & kræmmermarked
* Strellev Friskole
* Nyt fra Menighedsrådet
* Kirkenyt

FORENINGSOVERSIGT:
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

Strellev Jagtforening:
Formand: Ernst Øllgaard
75 25 02 75
E-mail: eol@mail.dk
Kasserer: Knud Jensen
75 24 56 83
Jagtforeningens hjemmeside:
www.strellevjagt.dk
SLGU:
Forretningsudvalget:
Formand, PR:
Kent H. Sørensen
75 25 03 64
Kasserer: Gitte Thrane
61 79 68 62
Sekretær: Lene H. Heiselberg 97 15 76 16

Udvalgsformænd:
21 75 17 19
75 24 40 65 Fodbold: Johan Jorna
23 27 89 01
75 24 46 62 Håndbold: Kim Rasmussen
Gymnastik: Tina Skak
30 11 18 29
Billard: Anders Jensen
75 25 03 87
Strellev Foredragsforening:
75 25 03 48
Formand: Lotte Nielsen
50 99 09 19 Badminton: Ulla Rahbæk
Revy:
annikabbertelsen@mail.dk Volleyball: Kent H. Sørensen 75 25 03 64
75 25 02 62
Strellev Forsamlingshus:
75 25 02 55 Spinning: Kathrine Tang
Ungd.klub: Marianne Bargisen
75 25 04 95
Strellev Friskole:
75 25 01 14 Sommerfest:Tina Jørgensen
30 11 18 29
Formand: Martin H. Jensen
75 24 63 55 Sportsuge: Tina Skak
Leder: Erling Simmelsgaard 97 19 40 45
Lyne Hallen:
Strellev Svømmeklub:
75 25 00 17
Kontaktperson: D. Lundgaard 75 25 03 53 Formand: Kristian Haahr
Strellev Puljepasningsordning:
Formand: Lone Clausager
75 24 42 75 Strellev Heste- og Kræmmermarked:
Formand: Tage Johannessen 75 25 01 18
Strellev Børnehave &
fritidsordning:
75 25 07 30
Formand: Laila Jensen
75 24 53 55 Bladudvalget:
Kontaktperson: Inger Jensen 75 25 03 87
Strellev Vandværk:
Formand: Bent Gregersen
75 25 01 70
Præster:
Hans Vestager
Jens Thue Buelund

Fra Bladudvalget:
Abonnenter, som med dette nr. modtager et indbetalingskort, og som fortsat
ønsker at få bladet tilsendt, bedes betale 50,- kr. inden den 26. juni 2010.

Bladets læsere ønskes en god sommer.
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plantet nye rødgran. Stedet bærer præg
af at de tidligere ejere har haft stor interesse i skovens etablering og vedligeI 1894 blev af P. Jensen 12 tdrl. hede
hold. I 1963 overtager Valborg og Jens
dyrket op som en del af Kjærgaard
Madsen Jensen Strellev Kjærgaard af
plantage. En del af det blev plantet til
hvem vi køber det i 2004.
med bjergfyr for at undgå sandfygning. Hedeselskabet foretager en udtynding
I 1897 køber Hans Christian Jensen
af skoven. Ca. hver fjerde træ fjernes.
stedet og i årene frem bliver der tilplan- Vi graver en lille sø på marken midt i
tet yderligere 30 tdrl. med bjergfyr. 9
skoven. Samtidig renser vi den gamle
ha. agerjord beliggende midt i skoven sø op.
bliver dyrket op. I 1930 overtager Kr. Vi planter marken til hovedsageligt
Sigvald Jensen stedet. Han fælder alle med løv. I april måned her i år har vi
bjergfyr og der plantedes i stedet rød- rejst en bålhytte ved den nye sø.
gran og små bevoksninger med løvtræ- Torsdag d. 13.maj, var der officiel inder. Han anlagde en frugthave i den
vielse af bålhytten. Indbydelsen nåede
nordlige del af skoven. Ligeledes gra- desværre ikke frem til alle, men der var
vede han en sø i den sydvestlige del. I dog mange der trodsede blæst og kulde
søen blev der lavet øer med form som og mødte op.
Fyn, Langeland og Sjælland. På
Bålhytten er åben for alle der er på
”Sjælland” blev der lavet køkkenhave. vandring eller hesteryg gennem skoI den østlige del af skoven lå
ven, eller dem der bare har lyst til at
”Paradishaven”, hvor de i 1950'erne
nyde en kaffekurv i tørvejr eller skygforsøgte sig med forskellige slags
ge!! Der er borde og bænke til 12 pergrøntsager bl.a. agurker og majs.
soner, samt et bålsted der gerne må
I den østlige del af skoven er der rejst benyttes. I hytten hænger der retningstre sten. På den største er navnene på
linier for brug af åben ild samt alm.
ejerne til Strellev Kjærgaard udhugget skovregler.
med mejsel. Som en hyldest til Brorson, er der på en af de andre sten udLene og Poul Anders Hvergel.
hugget anden vers fra ”Op al den
ting..”. På den tredje sten står årstallet Budstikken gives videre til Strellev
for plantning af den østlige del skoven. Friskole
I 1950 var der en større stormfald, hvor
den nordlige del af skoven blev hårdt
ramt. Træerne blev fældet og der blev

Kjærgård Plantage.
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Fra indvielsen af
bålhytten i Kjærgård
Plantage
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SANKT HANS AFTEN
Onsdag den 23. juni 2010 kl. 18.30 - ????
fejrer Strellev Sogneforening Sankt Hans Aften i Brinkerne.
Der kan købes pølser, kartoffelsalat, øl, vand, slik og kaffe.
Båltale v. --------------------------------- kl. 20.00
Bålet tændes- og heksen sendes til Bloksbjerg kl. 20.30
ALLE ER VELKOMNE
Arr. Sogneforeningen

Fællesmøde for alle foreninger afholdes på Strellev Friskole onsdag den
4. august 2010 kl. 19.30.
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Nyt tag på Forsamlingshuset.
Strellev Foredragsforening har fået tilsagn om 50.000 kr. fra LAG i Varde. Ydermere er der bevilget 45.000 kr. fra bankoudvalget i Lyne. Pengene skal bruges til
nyt tag på Forsamlingshusets store sal. Et nyt tag indbefatter isolering af loft,
udskiftning af lægter, nye tagrender og røde teglsten.
Hvis vi bidrager med frivillig arbejdskraft og der ikke er for mange overraskelser, regner vi med, at pengene rækker. Taget på resten af huset må vente, indtil
der er fundet tilstrækkelige midler.
Nedrivningen af det gamle tag forventes at starte fredag den 18. juni + den efterfølgende weekend.
Om mandagen den 21. juni får vi professionelle folk til at sætte lægter og undertag op. Derefter skal der lægges nye sten op så hurtigt som muligt. Planen er afhængig af godt vejr. Har du tid og lyst til at hjælpe med tagarbejdet kontakt venligst Poul Anders på tlf. 7525 0130 eller 2142 0130.
På Foredragsforeningens vegne.
Poul Anders Hvergel.

STRELLEV REVYEN er opført til vinterfesten i år, men oplever eller hører I
noget, hvor I tænker:
"DET ER LIGE TIL REVYEN",
så send en mail om det til Annika Bertelsen på
annikabbertelsen@mail.dk
Hilsen Revyholdet
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SE HER – NYT TILTAG
GRILLPARTY
i Strellev Forsamlingshus
Tirsdag den 13. august 2010 kl. 18.00 inviteres alle, der måtte have lyst til en
køkkenfri aften.
Der serveres helstegt pattegris med kartoffel og salatbord samt dessertbord
med kaffe.
Alt sammen til 150,- kr. pr. kuvert – og halv pris for børn under 10 år.
Drikkevarer kan købes til billige priser.
Det er blot tanken, at vi skal spise sammen og hygge os et par timer.
Hvis vejret tillader, kan vi måske nyde maden ude i det fri – på sportspladsen.
Bindende tilmelding senest 1. august til:
kokken: Thomas Nielsen tlf. 4088 9070
eller Karen Linding tlf. 7526 0180
Venlig hilsen
Thomas og Karen.
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Ja, så er vi næsten ved at være klar med årets marked. 2010 er jo ændret i forhold til de foregående år, nemlig til uge 33, så i år er datoen 21. og 22. august, så
husk at sætte X i kalenderen.
Selve programmet er næsten klar. Der kan ske nogle justeringer endnu, men ellers kan man se det på de følgende sider.
Lodsedlerne er gået i trykken, så vi begynder snart salget. Tag endelig godt imod
børnene, som kommer rundt for at sælge i den kommende tid.
Vi arbejder med at arrangere en fest fredag aften for fysisk og psykisk handicappede. Vi håber, det lykkes.
Og så er der jo markedsfesten lørdag aften, hvor musikken igen leveres af Alley
Cats, så der bliver helt sikkert gang i den. Sæt endelig kryds i kalenderen ved
denne aften. Maden har vi ikke på plads endnu, men det får vi, tør vi godt love.
Som de foregående år vil vi, som vi plejer, forsøge at komme rundt på de forskellige markeder med løbesedler.
Vi vil gerne sige tak til alle vore sponsorer, som jo er en uundværlig støtte.
Uden jeres støtte var der ingen marked i Strellev. Endelig vil vi gerne sige tak til
alle, som frivillig stiller deres arbejdskraft til rådighed. Vi synes, det er en fantastisk opbakning, vi får.
Der er i år nye folk til parkering og traktortræk. Tag godt imod dem. Vi er sikre
på, de vil gøre deres bedste for at afvikle det på en pæn og fin måde.
Tak til Kjeld og Githa for deres indsats på parkeringsområdet. Ligeledes tak til
Bjarne Lauridsen for den store indsats til traktortrækket. Vi håber, vi kan trække
på jeres erfaring på området.
Til sidst vil jeg ønske, vi får fint vejr. Det har vi til gode og fortjent, synes jeg.
Vi håber på et par hyggelige solskinsdage sammen i Strellev. Vi glæder os til
samværet.
Fælles hjælp – fælles glæde.
Tage.
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Lørdag den 21. august 2010 Traktortræk
Kl. 09.15 - 10.15: Indvejning af traktorer hos DLG, Lyne
Kl. 11.00:
Traktortræk i Strellev
Vægtklasser:
0 - 4.400 kg
farmerklasse
0 - 4.400 kg
standard
4.400 - 5.700 kg standard
5.700 - 7.500 kg standard
7.500 - 10.000 kg standard
10.000 -12.000 kg standard
Tilmeldingsgebyr:
kr. 150,150,Tilmelding:
Senest den 15/8 2010 til
Palle Nielsen, tlf. 5176 6411

Søndag den 22. august 2010 Havetraktortræk
Kl. 09.30:
Kl. 10.30:
Vægtklasser:

Indvejning af traktorer på pladsen
Havetraktortræk
0 - 250 kg
250 - 350 kg
350 – 500 kg

Tilmeldingsgebyr:
kr. 50,50,Tilmelding:
Senest d. 15/8 2010 til
Jannick Christiansen, tlf. 7525 0885 / 4076 3796

Søndag den 22. august 2010 Ringridning
Alle typer heste kan deltage, store - små - tykke - tynde
Tilmeldingsgebyr:
kr. 50,50,Tilmelding:
Senest d. 15. august 2010 til
Lone Clausager, tlf.
lf. 2855 1690 eller
Trine Nielsen, tlf. 2539 2020
Følg med på hjemmesiden
www.strellevmarked.webbyen.dk
den bliver løbende opdateret
9
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Lørdag den 21. august 2010
Ringridning

Gøgler-gudstjeneste
v / Vestager

Traktortræk

Teltfest

Ret til ændringer i programmet forbeholdes
Kl. 08.00
Markedet åbner med
kaffe og rundstykker i teltet
Kl. 09.15-10.15 Indvejning af traktorer i Lyne
Kl. 11.00
Traktortræk i Strellev
Kl. 11.30-12.30 GRATIS pølsebord i teltet
Kl. 19.00-02.00 Mega teltparty
Menu: Kalvesteg og kæmpe sa
latbord
Natmad
Musik: Alley-Cats
Tilmelding til traktortræk, havetraktortræk og ringridning senest d. 15. august
Traktortræk, Palle Nielsen Tlf. 51766411
Havetraktortræk, Jannik Tlf. 75250885 / 40763796
Ringridning, Lone Clausager Tlf. 28551690 eller Trine Nielsen Tlf. 25392020
Stadepladser, Kristian Haahr Tlf. 75250017/23233171

Faldskærmsudspring

Havetraktortræk

MG Biler
Lørdag kl. 11 til

Søndag den 22. august 2010

Kl. 09.00
Kl. 09.30
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 11.30
Kl. 14.00

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

Kl. 15.00

Udtrækning af markedslotteri
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Strellev Friskole
Adsbølvej 3 * Strellev * 6870 Ølgod * Tlf. 7525 0114
Email strellevfriskole@gmail.com *
Hjemmeside www.strellevfriskole.dk

Generalforsamling
Mange var mødt op den 8. april. Der blev aflagt beretning, snakket regnskab og budget. Igangværende aktiviteter blev drøftet foruden fremadrettede og nytænkende visioner for det kommende år.
Der blev stemt og vedtaget et skolelederskifte for Friskolen med virkning fra sommerferien 2010.
Dorte Lundgaard har efter
28 sprudlende år af helbredsmæssige årsager søgt
om pension, så friskolens
nye skoleleder bliver efter
sommerferien Erling Simmelsgaard, som gennem 5 år
har været ansat på friskolen. De høstede begge mange
velfortjente smil og skulderklap.
Generalforsamlingen fik valgt ny bestyrelse for friskolen. Bestyrelsen består nu af Martin Jensen, Lene
Hvergel, Lene Ditlevsen, Jytte Sandholm, Dennis H.
Pedersen, Jacob Madsen og Lisbeth Arnbjerg.

Strellev Friskole blev synlig ved ”Late Night” i Ølgod
Med regn og rusk ind ad åbningerne i Pagoden, havde elever, lærere og forældre
i reklame t-shirt taget opstilling mhp. at lave PR for Strellev Friskole. Der blev
spillet kryds og bolle, deltaget i konkurrencer, spillet skak samtidig med at forældre-Poul kreerede ballondyr til de børn, der kom forbi. Der blev snakket, spist
frugt og kage, og delt PR flyers ud til forbipasserende.
12

Strellev / Lyne Støtteforening støtter Friskolen
I år har Strellev Friskole modtaget en flot sum penge, der gør det muligt at opdatere undervisningsmaterialer og forskønne skolen. Det er vi meget taknemmelige
for, og skylder støtteforeningen en stor tak, foruden de 2 forældrepar, der ret ofte
hjælper til ved banko i Lyne.
I år har vi for beløbet valgt, og glæder os til at indkøbe et IT program til ordblinde, en skumplint til idræt foruden et mikroskop og termometer til naturfag.

Læskur / ”ude-klasseværelse”
Er nu et synlig resultat af sidste års bidrag fra Strellev / Lyne Støtteforening – flot opført i skolegården af
Alfred Lundgaard.
Skuret skal bruges som uderum og ude-klasseværelse.
Eleverne kan desuden benytte skuret i frikvartererne til

HUSK - Cykelsponsorløb fredag d. 28. maj kl. 16.30 -20.00
Friskolen glæder sig til at se rigtig mange i løbet af timerne omkring arrangementet som cyklist eller heppekor på sidelinjen. Efter løbet er der aftensmad og ”gaveregn” til cyklisterne og flotteste udklædning.

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.
7525 0114,
- lave en aftale om rundvisning på friskolen og få en snak med lærerne.
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ÅBEN Mandag - Søndag Kl. 8.00 - 19.00

Dagli’ Brugsen Lyne
kører varetur
 75 25 00 08

Sportsugen 2010 i Strellev-Lyne G.U. finder sted på
Lyne Stadion fra den 10. - 13. juni.
Sommerfesten er i Lyne Hallen lørdag den
19. juni 2010.
Se program i ”POSTEN”, som husstandsomdeles.
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K i rk e n y t
Nyt fra Menighedsråde.t
På kirkegården er der efterhånden rigtig mange tomme gravsteder, og menighedsrådet har sammen med Corrie længe ønsket få lagt en overordnet plan for,
hvordan vi bedst muligt udvikler anlægget af kirkegården. I den anledning havde vi bestilt kirkegårdskonsulent Mette Fauerskov til at kigge på kirkegården og
komme med forslag til ændringer. På det kommende møde skal forslagene diskuteres. Meningerne er delte, så der er lagt op til en god og spændende diskussion.
Mureren har den seneste tid arbejdet over hvælvingerne i koret! For mange år
siden blev der lagt et lag cement over hvælvingerne for at støtte disse. Dette lag
er nu fjernet.
Man har senere fundet ud af, at cementlaget ikke har den effekt, det skulle have,
- tværtimod er der kommet en del revner i hvælvingerne.
Mureren har for ca. et år siden lavet nogle prøver på udbedringer, så vi kunne
se, om revnerne udviklede sig. Disse prøver holdes der stadig øje med.
Pinsedag er der konfirmation i kirken kl. 10.00. Jakob Graversen kommer og
spiller sammen med Sven Slot. Der er plads til alle, - også selvom der er konfirmation.
Kom og vær med til at gøre dagen ekstra festlig.
Vi forsøger at gøre det til en tradition at servere kirkekaffe den første søndag i
hver måned. Ved gudstjenester kl. 9.00 vil kaffen blive serveret efter gudstjenesten. Ved gudstjeneste kl. 10.30 bliver kaffen serveret kl. 10.15. Der vil således
være kirkekaffe søndag den 2. maj efter gudstjenesten kl. 9..
På kirkens parkeringsplads er der blevet sat en informationstavle op med oplysning om telefonnumre, gudstjenestetider mm.
Næste menighedsrådsmøde er den 3. juni kl. 19.00 ved kirken.
Birgitte Kudsk
15

K i rk e n y t
GUDSTJENESTER 2010
STRELLEV KIRKE
JUNI:
6. 1. s. e. trin.
13. 2. s. e. trin.
20. 3. s. e. trin.
27. 4. s. e. trin.

Ingen
19.30 Buelund
9.00 Buelund
10.30 Vestager

JULI:
4. 5. s. e. trin.
11. 6. s. e. trin.
18, 7. s. e. trin.
25. 8. s. e. trin.

19.30 Vestager
10.30 Vestager
Ingen
Ingen

AUGUST:
1. 9. s. e. trin.
8. 10. s. e. trin.
15. 11. s. e. trin.
22. 12. s. e. trin.
29. 13. s. e. trin.

9.00 Buelund
Ingen
19,30 Vestager
10.00 Vestager
Markedsgudstj.
10.30 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.

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

Menighedsrådets medlemmer er:
Agnethe Jensen 75245062
Jens Krogh
75250280

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
UDFLUGT

ÆLDREMØDER

Tirsdag d. 29. juni kl. 13 afgår udflugten for ældre og andre interesserede. Vi
skal i år til Vejleegnen. Kaffen drikkes
på Hotel Munkebjerg. Den store handicapbus er bestilt, så der er plads til
alle. Nærmere om tilmelding i Ugeavisen.

Onsdag d. 4. og torsdag d. 5. august begge dage kl. 14 - holder Bodil og jeg
møde i Præstegården. Jacob har lovet
at komme og spille på klaveret. Nærmere om tilmelding og transport i Ugeavisen.
HV.

Åndfuld pinse
Pinse er morgen – også i år i maj – når
det grønnes. Pinse er at være åndfuld.
Pinse er Guds Ånd, som svæver over
engene.
Så livfuld ånden end er, så sært er det,
at sproget har et overskud af negative
ord for ånd: ”Hvor er du åndet!”, kan
der råbes blandt børn, ”åndssvag”,
”åndsforladt”, ”en åndspygmæ”, ”din
ånd”. Der er saft og kraft i sådanne ord
sagt med stor intensitet.
Til sammenligning virker de postive
ord småsippede: ”åndelig”, ”åndsfrisk”
og ”åndsaristokrati”. Det lyder, som var
ånden på vej ud af kroppen, og ånd
uden krop er – om ikke ondt – så nærmest umulig at få bare lidt hold på.
Én ting er sikker ved pinsetid: ånden er
der bare. Den passerer, uden at vi behøver stille spørgsmål. Dens mening er
bare at være ånden, som passerer – en
uendelighedsrække af nyt liv, som bliver os til del. Fra den ene dag til den
anden visker ånden tavlen ren. Hvert

daggry er nyt. Hver morgenstund den
første i verden – aldrig før set, aldrig
før danset. Pinsesolen er sanset ånd.
Ja, ånd er liv – nyt liv, som skal vare
ved i én uendelighed.
Ånden skaber nærvær – en åndsnærværelse, som gør, at vi kan være helt til
stede; men det er ikke så ligetil at være
det. Det kræver disciplin, koncentreret
opmærksomhed om det, man foretager
sig lige nu. At have åndsnærvær er at
gribe det rette ord til rette tid – både
som den talende og som den lyttende.
Åndsnærværelse emmer af liv til tiden.
Vi kender det modsatte – det åndsfraværende menneske, som går ind i sig
selv, adspredt og uopmærksom. Et indre eksil, hvorfra vi ikke skal vente
ham tilbage med det første. Der er noget æterisk over det åndsfraværende
menneske. Det er, som har han mistet
al jordforbindelse, og nu flakser han
rundt som en blå ballon i taghøjde, hid
og did. Snart vil al luft sive ud af ham –
en hyperluftig ånd.
Nu er det ikke så svært at skelne ånds17

K i rk e n y t
nærværelse fra åndsfraværelse. Små
børn spotter på stedet en distræt adfærd
hos deres forældre, og så forlanger de
nærvær, eftersom de - som regel – selv
er helt til stede i, hvad de foretager sig.
De tolker forældrenes distraktion som
en social død, som en afvisning, som
en dødlignende tilstand. Et knæk kan
børnene få med sådanne åndsfraværende forældre.
Ikke enhver form for åndelig bevægelse behøver at være af ånd. Det er ikke
uden videre åndfuldt at komme i den
syvende himmel, hvor det – efter sigende – vimrer med uudsigelige syner så
skønne, at man mister lysten til at vende tilbage til jorden.
Men pinsens Ånd med stort Å? Hvad er
det? Den er nyt liv! At leve er at være
en anden. Det vil sige, at være under
konstant fornyelse. Dét i en sådan grad,
at alle kroppens celler skiftes ud med
syv års interval. Dagene fornyer sig;
den ene ligner ikke den anden. De følelser af mere eller mindre godt humør,
vi nærer i dag, er andre end dem, der
var der i går og vil være der i morgen.
Luften, vi indånder, er ny. Føden, vi
indtager, er ny. De mennesker, vi omgås, er måske ikke helt de samme. Om
ikke alt – så er der meget, som fornyer
sig. I pinsen får vi syn for sagn. Vi sanser livets daglige fornyelse.
De gamle kaldte ånden for vivificator.
Det er et latinsk ord, der betyder levendegører. Pinsens Ånd – den som gør os
levende – åbner vore øjne for det dagli18

ge under, at vi lever og er til. Vi er som
nye fra top til tå. Pinsens Ånd er dagligdagens nye liv. Hver eneste ene dag i
året er i den forstand en pinsedag.
Jesus formulerer lige midt i sin lange
afskedstale til disciplene skærtorsdag
aften – dagen før langfredags korsfæstelse - ordene: ”Jeg efterlader jer ikke
faderløse; jeg kommer til jer” (Johannesevangeliet kap. 14 v. 18). Det lyder
nærmest som en kommentar til Fadervors anden bøn: ”Komme dit rige.”
I stedet for ”faderløse” kunne Jesus
lige så godt have sagt ”gudløse”. Før
sin nære død anråber han Gud Fader
om at sende sin Ånd til os, så vi ikke
efterlades i en gudløs tilstand – helt
alene med os selv og med en lukket
himmel over os. Guds Ånd skal dagligt finde vej ned til os – ned fra himlen.
”Jeg kommer til jer”, siger Jesus. Min
Ånd skal dale ned over jer og bygge
bro mellem himmel og jord – en bro af
udseende som en strålende regnbue.
Ja, og hvad så? Jo, kommer Ånden
over os, så behøver vi ikke at komme
til den. Himlen tages ikke med storm;
men i stedet daler den himmelske Ånd
ned over os som snefug i stille vejr –
smuk og let. ”Frydeligt med jubelkor
hilses vårens komme”, synger vi i Den
Danske Salmebogs nr. 721 (Morten
Børup og Frederik Moth). Med vårens
komme melder Ånden sin ankomst.
På grænsen mellem forår og sommer
kommer Gud til os som en pinseånd,

K i rk e n y t
der fornyer alt. Ja, det er optakten til en
sommer i fuldt flor – livets fuldbyrdelse. Frydeligt for fulde kor hilser vi
sommerens komme. Vi kan ikke bare
os for at juble.
Mange salmer i salmebogen begynder
med ordet ”Kommer” eller det kortere
udbrud: ”Kom!”. I dette ene ord ligger
hele evangeliet i svøb. En bøn er der i
det ord: ”Kom Ånd, kom nu, gør os
livsduelige” (jf. Svend Bjerg, 2009).

Et menneske kan holdes om og holdes
af og således holdes sammen. Et menneske kan udvikles. Vikles ud af alt det,
der livet igennem vikler ind. Et menneske kan vokse og udvikle – må-ske så
at sige – et ekstra organ for ån-den,
som da Jonas i fængslet efter Margretes bratte død via røntgenbilleder fik
konstateret et lille hulrum inde i lungernes hulrum. Et nyt organ, tænkte han –
”… en tredje lunge i færd med at folde
sig ud” – en kærlighedslunge!
Jan Kjærstad fortæller i sin romantrilo- Som Jonas tænkte det: ”Vi har mere
gi om Jonas Wergeland og hans opleliv, end vi tror. Vi er ufærdige” (jf.
velse af ånd – bl.a. i Opdageren: Jonas Gudmund Rask Pedersen, 2009).
troede som barn en lang overgang, at
han for at kunne blive en livredder (en Må pinsen være med til at give os en
frelser) skulle lære at holde vejret så
erfaring af at noget godt kan vejre os i
længe som muligt. Først langt senere
møde udefra og ovenfra; Guds Ånd vil
forstod han, at det for en sand menne- fortælle os, at der skal åndes ud og ånskelig livredder ikke gælder om at hol- des ind og ikke holdes på ånden for at
de på sin ånde, men at ånde ind og ånde livet mellem os indbyrdes til stadighed
ud. Og i dette virkelig at ånde – at ha- kan ”vejre morgenluft”. Om ikke andet,
ve, finde og få noget eller nogen – må- så mærker vi det fra vort eget indre –
ske blot én - at ånde for.
fra vort åndedrag - at vi må ånde ind og
Sådan som Jonas oplevede det, denånde ud for at vi fortsat og på nye mågang han og Margrete som unge mød- der kan mærke til livet. Mærke til livet
tes og blev kærester, og Margrethe sag- fra os selv, til livet mellem hinanden og
de: ”… du har brug for én, der kan hol- til livet fra Gudsåndens komme fra det
de om dig.” ”Hvorfor det?”, spurgte Jo- høje. Amen.
nas, og Margrete svarede: ”Hvis ikke,
ville du falde fra hinanden.”
Jens Thue Buelund
Tænk sig, som Jonas skriver det: ”At
møde et menneske, en kvinde, der hævdede, at det at holde om én var nok til
at give livet mening. Ikke at holde vejret, men at holde (ømt om) et menneske”.
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Friskolens formand siger tak til Dorte Lundgaard

Aktivitetskalender
Juni:
3. Menighedsrådsmøde *
23. Sankt Hans aften i Brinkerne *
29. Menighedsrådets udflugt *

5.
13.
21.
22.

Juli:
Sommerferie
August:
4. Ældremøder i Præstegården *
4. Fællesmøde for foreninger *

Ældremøder i Præstegården *
Grillparty i Forsamlingshuset *
Heste- & kræmmermarked
m/markedsfest *
Heste- & kræmmermarked
m/markedsgudstj. *

September;
13. Præmiespil
Vedr. * Se tidspunkter i bladet.
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