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Tale til Dorte ved hendes afgang som skoleleder for
Strellev friskole.
Kære Dorte
Denne tale har været længe undervejs,
ligesom din tilbagetrækning har været
det.
Vi har markeret dig et par gange: Da
Johnny tiltrådte sidst på året sidste år,
og da Erling overtog hans plads og
formelt blev valgt til ny skoleleder ved
generalforsamlingen i foråret i år.
Begge gange har vi dog ikke rigtig
kunne nænne at sige farvel til dig.
Det ved jeg heller ikke, om vi kan nu men uanset om vi kan, så er dagen
kommet. Tidspunktet i vores aftale om,
at du ophører som skoleleder med skoleårets udløb, ja det er lige nu, og derfor er det tid til afskedstale, hvilket er
faldet i min lod at holde…

kert på, at det er det helt rigtige erhverv for dig.
For Dorte, du besidder utrolig mange
talenter og naturlige gaver. Det er
svært at skulle beskrive og fremhæve
alle dine positive sider – ja, det er måske lettest at demonstrere ved et lille
tankeeksperiment.
Lad os prøve at tænke over, hvad der
var sket, hvis Dorte ikke var blevet
skoleleder – hvad var der så blevet af
hende med de talenter hun besidder?
Hvilket erhverv var hun så endt i?

Var hun mon blevet landmand?
Det tror jeg ikke, for Dorte ville simpelthen tage sig så meget tid til at stå
og hygge og nusse og klø den enkelte
ko bag ved øret, at den sidste ko i rækken ville få yverbetændelse, inden hun
nående ned til den og fik den malket
og nusset.
Sådan er Dorte – hun er den der tager
Både elever, forældre, lærer, skolebe- sig tid – det kræver jobbet som skolelestyrelse og Strellev by og sogn har rig- der nemlig! At man kan tage sig tid til
tig meget at takke dig for i dine år som det enkelte barn: tid til at lytte, tid til at
trøste, tid til en give skæld ud og sætte
skoleleder.
Det har du gjort super-godt – til det der rammer – tid til at give en krammer,
nok hed UG ”i gamle dage”, da du be- måske lige efter skæld-ud’en. Kort
gyndte som skoleleder, og som hedder sagt: tid til omsorg.
Du har et stort omsorgs-gen, og det
en 12’er i dag.
tror jeg medvirkede til, at du blev skoOg det var godt, at du, Dorte, for vel
leleder på Strellev Friskole og ikke
snart 28 år siden blev skoleleder på
landmand – og tak for det - på egne og
Strellev Friskole – for jeg er helt sikkøernes vegne!
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Eller tænk hvis Dorte var blevet byretsdommer!
Så ville landets fængsler langt på vej
være halvtomme, for Dorte ville synes
at det var SÅ synd for alle små forbrydere, at hun enten ville frikende dem
eller også selv betale den bøde hun
idømte dem! For, ville Dorte sige, de
har nok bare haft en dårlig opvækst og
været udsat for omsorgssvigt eller var
født på en mandag.
Sådan er Dorte nemlig også – en person der interesserer sig for sit medmenneske og er rummelig. En, som ønsker
det bedste for sin næste. Stod det til
Dorte havde vi ingen peber, for der
ville ikke være nogen til at plukke den
– for der er simpelt hen ingen mennesker, som du ønsker hen hvor peberet
gror – det er du alt for rummelig til.
Du har et enormt rummeligheds-gen.
Det oplever vi også overfor eleverne alle elever rummer muligheder - alle
elever har potentiale - det skal bare
findes frem og motiveres.
Eller hvis du var gået i Pia Kjærgårds
fodspor! Ikke for at blive formand for
Dansk Folkeparti, selv om det kunne
du sikkert også gøre godt, dog med
visse justeringer i parti-programmet,
men for at blive hjemmehjælper.
Det tror jeg ville gå helt galt. Der ville
for det første blive oprør i byrådet, når
du skrottede alt der hed stopure og
stregkoder og i stedet krævede at give
den nødvendige pleje og bruge den
nødvendige tid herpå.
For det andet ville der måske også blive oprør blandt de ældre, fordi du nogle steder ville tvinge dem til at rydde
op efter sig selv og tvinge dem til at
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gøre brug af de få ressourcer de havde.
Sådan er Dorte nemlig også – selv om
hun er hjælpsom og omsorgsfuld, så
skal den enkelte yde efter evne. Ikke
noget med at sidde og hænge – bare op
og kom i gang.
Så skulle du have været på en anden
hylde, så skulle du måske have været
socialrådgiver på et beskæftigelsescenter. Så er jeg sikker på at vi kunne banke ledighedstallet i bund i Varde Kommune.
Man kunne også let forestille sig Dorte
som en af de ”blå mænd” i orange
kommune-kedeldragter, som gik og
nulrede skidt op i gader og stræder. For
du kan slet ikke lade være med at rykke ukrudt op og rydde op og holde orden
Eller man kunne forestille sig Dorte
som sælger - du vil kunne gøre dig både som telefonsælger, brugtbilssælger
og hvilken som helst anden sælger, for
du har gode overtalelsesevner og kan
vist både sælge sand i Sahara og is på
Antarktis.
Endelig kunne man også forestille sig
Dorte som smørrebrødsjomfru - tænk
bare på alle de gange, hvor Dorte er ses
sust lige over gaden og hjem i køkkenet for at smøre nogle madder til de
elever, som gennem årene ikke har fået
mad med hjemmefra - for uden mad og
drikke kan eleverne jo ikke lære noget…
Så der var måske alligevel meget andet
du kunne blive, hvis du ikke var blevet
skoleleder ved Strellev Friskole - men
det er vi glade for at du blev, for vi
synes du har gjort det eminent godt i

det hverv gennem alle årene!
Vi vil savne dig meget som skoleleder,
men vi vil glæde os lige så meget over,
at du ikke forlader os helt, men fortsat
bor lige ved skolen og forhåbentlig også i ny og næ kan træde til - enten for at
agere vikar eller for at tjekke om Erling
nu også har forstået det hele rigtigt.

kan meget vel først give frugt,
når selv du er gammel og svag…”

Det er en sandhed, som gælder både
menneskeligt og åndeligt.
Som skoleleder og som lærer bliver der
hver dag sået mange frø i de elever I
har ”under behandling”. I har eleverne
mange timer og præger dem og ”sår frø
i dem” både hvad angår det opdragelSå har vi et par gaver til dig.
sesmæssige, det dannelsesmæssige og
det faglige. Når eleverne går ud af
Ud over at du har et stort omsorgs-gen, Strellev friskole, så har de lært mere
et stort rummeligheds-gen og et iværk- end blot Fader Vor, kongerækken og
sætter-gen, så har du også mere skjulte tysk grammatik. Det er ikke sikkert, at I
talenter. De kommer frem i ny og næ,
altid som lærere synes, at I kan se frugisær til festlige lejligheder, og omfatter terne af Jeres arbejde - men sådan er
bl.a. dine skønne læber. Jeg har tit set
det nogle gange - frugterne lader vente
dig med læberne på, men det er nok
på sig, men der er sået frø, så en dag
kun Alfred der ved, om du kysser lige blomstrer de pludselig og så er der
så godt som du ser ud med disse læber. frugt. Og det må være skønt at se.
Vi kan så diskutere hvor godt du ser ud
med dem på, men de vækker i hvert
Som en påmindelse om, at du har været
fald opmærksomhed. Derfor skal du
med til at plante meget i mange børns
have dette flotte foto fra en tur i Lego- liv, vil vi give dig et dejligt æbletræ til
land, hvor læberne kom frem og hvor
din have. Den har flere sorter podet på
forbipasserende turister sikkert har un- samme stamme, og det skal symbolisedret sig en del over den mærkelige kone re din væremåde - din rummelighed med de store, røde læber. Og så har jeg din omsorg for den enkelte. Vi håber at
tilladt mig at skrive et citat nedenunder, den må få en god plads i din have - at
som jeg så på et skilt i en butik i Søndu vil pusle om den og sørge godt for
derjylland forleden: ”I kiss better than I den, som om det var Alfred - så skal
look” - det håber jeg gælder for dig - og den også nok en dag blomstre og pludfor Alfred!
selig give frugt.
Og så skal du også have en mere seriøs Tak for indsatsen gennem årene og riggave fra skolen.
tig god otium i den udstrækning du får
lov til at slappe af for Alfred og for diI kirken og missionshuset, hvor vi ofte ne ”gamle” kollegaer her på skolen!
kommer, har vi en dejlig sang, hvor vi
synger det sådan i den første del af verMartin Højgaard Jensen
set:
Skolebestyrelsen, Strellev Friskole
”Det træ som du planter i dag,
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Ny dato for fællesspisning
I sidste nummer af sognebladet blev det annonceret, at kokken
i Strellev Forsamlingshus ville lave en aften, hvor man kunne
komme og købe helstegt pattegris. Datoen var berammet til d.
13. juli, men blev desværre annonceret til d. 13. august.
Men af forskellige årsager har vi ændret helt på arrangementet:
Som de fleste sikkert ved, har vi været nødt til at skille os af
med kokken, men heldigvis har det været os muligt at ansætte
en kogekone pr. 1. august 2010.
Kogekonen hedder Jette Steiner Jensen, og kommer fra Brørup. Hun er vant til forsamlingshusdrift, og synes ikke afstanden hertil betyder noget.
Dette, samt det, at forsamlingshuset nu har fået nyt tag, skal
fejres.
Derfor holdes der fællesspisning torsdag den 9. september
kl. 18.00 i Strellev Forsamlingshus.
Pris: Voksen 50 kr./ Barn under konfirmationsalderen 25 kr.
Tilmelding senest den 5. sept. til:
Dorte L.
tlf. 75 25 03 53
Birthe P.
tlf. 75 25 03 99
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Foredragsforeningen.
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FOREDRAG OG FÆLLESPISNING
den 4. november kl.18.30
i Strellev Forsamlingshus.
Tag med på et afrikansk eventyr! – Det bliver en oplevelse af
format!
Ved blandt andet at vise fortryllende
billeder fra turen, vil Thomas Møller
Kristensen fra Ølgod i et foredrag tage
tilhørerne med til Afrika, hvor han i
begyndelsen af 2010 rejste rundt i seks
uger som journalist.
Kom til bryllup i Mali, hold krokodiller
i halen i Ghana og mød hekse i Cameroun.
Sådan vil nogle af indslagene være, når
Thomas Møller Kristensen kommer til
Strellev for at holde foredrag om sit
Afrika-eventyr.
Som journalist på Morgenavisen Jyllands-Posten drog han i selskab med to
kolleger ud på en af avisens verdensberømte JP Explorer-ekspeditioner for at
genopdage det fantastiske kontinent, og
lave en anderledes artikelserie som optakt til sommerens VM i fodbold.
Fra Marokko i toppen til Sydafrika i
bunden rejste Thomas Møller Kristen-

sen gennem syv lande på seks uger, for
at spore sig ind på spillets sociale betydning for Afrika og afrikanerne.
Fodbold bruges til at hele sårene efter
borgerkrig, til at bekæmpe AIDS og til
at give håb om en udvej fra den altopslugende fattigdom, men først og fremmest er det med til at understrege afrikanernes uforlignelige livsglæde og
evne til at smil på trods af dagligdagens
prøvelsen.
Sideløbende med de fodboldrelaterede
artikler fik gruppen tid til også at tegne
et portræt af Afrika anno 2010, hvor
glæde og gru, gæstfrihed og sult samt
skønhed og skændsel går hånd i hånd
som intet andet sted i verden.
Ved hjælp af til tider spøjse anekdoter
og fortryllende billeder fra turen, vil
Thomas Møller Kristensen genopfriske
det, der på alle måder blev en oplevelse
for livet.

Pris for middag, kaffe og kage samt foredrag: 80 kr. pr. voksenhalv pris for børn under konfirmationsalderen.
Tilmelding på tlf.: 40 45 62 28 eller 75 25 03 53 senest d. 28. okt.

En hilsen fra vores nye kogekone i forsamlingshuset, Jette Steiner Jensen:
Man er altid velkommen til at kigge ind for en lille snak om mad/fest, når
hun er i huset.
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SE HER…
NYT I STRELLEV FORSAMLINGSHUS:
Vi prøver at binde an med at arrangere
JULEFROKOST
i Strellev Forsamlingshus
lørdag den 20. november kl. 18.30.
Det bliver en aften, hvor såvel firmaer som private kan komme
og få sig en go’ gang veltillavet julefrokost.
Der kan bestilles bord allerede nu - efter først til mølle princippet.
Bordbestilling på tlf. 75 25 03 53 el. 30 11 03 53 el. 75 25 03 99
Der vil være pyntet festligt op,- og den levende musik til julefrokosten leveres
af Bent Poulsen og søn.
Menu:

sild og karrysalat
æg og rejer
lun fiskefilet m. remoulade og citron
lun leverpostej m. bacon
sylte med rødbeder og sennep
skinke med grønlangkål
stegt medister m. stuvede hvidkål
ribbenssteg m. rødkål
roastbeef m. remoulade, løg og surt
risalamande m. kirsebærsovs
ost og frugt
Pris pr. kuvert: 229,- kr.

Venlig hilsen
bestyrelsen for Strellev forsamlingshus

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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”Skolekredsen til støtte for Strellev Friskole” er dannet med det formål, at
arbejde aktivt for at der fortsat skal være friskole i Strellev by.
Via fundraising og pengeskabende aktiviteter at skaffe midler til gavn og glæde for skolen og dens brugere.
At arbejde positivt for at Friskolen er et naturligt samlingssted for borgere i
Strellev by og omegn.
Alle og enhver kan optages som medlem af ”Skolekredsen til støtte for Strellev
Friskole”. Henvendelse om optagelse kan ske til Berit Brødsgaard, tlf. 75 25 07
70 eller til Dorte Lundgaard, tlf. 75 25 03 53.
Bestyrelsessammensætningen i den ny bestyrelse:
Formand: Jannik Væver Christiansen
Kasserer: Tom Legarth
Referent: Berit Brødsgaard
Lene Hvergel
Dorte Lundgaard

Bestil din adventskrans
hos den nye støtteforening for friskolen.
Ved bestilling inden den 15. nov. Kan adventskransen hentes d.en 25. nov.
Pris: Krans, der kan stå på et fad – inkl. bånd og lys
100,00 kr.
Pris: Krans, der kan hænge – inkl. bånd og lys
150,00 kr.
Ring og bestil, samt aftal kulør på lys og bånd
på tlf. 75 25 07 70 el. 75 25 03 53 el. 30 11 79 03

FLASKEINDSAMLING
Vil du donere dine tomme pantflasker/dåser til Støtteforeningen for Strellev
friskole?
Du slipper for at slæbe, - for flaskerne/dåserne vil blive afhentet på din bopæl
den sidste weekend i hver måned.
Ring eller send en mail, hvis du er interesseret.
Mailadresse: sfsf2010@live.dk
Tlf. 75 25 03 53 eller 75 25 05 40
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Strellev Friskole
Adsbølvej 3 * Strellev * 6870 Ølgod * Tlf. 7525 0114
Email strellevfriskole@gmail.com *
Hjemmeside www.strellevfriskole.dk

Nyt skoleår – ny skoleleder
Sommerferien er slut, og 40 skoleelever mødte fredag d. 13 august op i skolegården, til en ny-rengjort skole og en ny skoleleder, Erling Simmelsgaard. Alle glæder sig til dette samarbejde, og bestyrelsen ønsker held og lykke med at komme
godt i gang med 2010 / 2011 skoleåret.

Cykelsponsorløb
Elever, lærere, forældre og enkelte borgere fra Strellev cyklede d. 28 maj tilsammen 836 km. og samlede dermed total 87.289 kr. ind til Strellev Friskole
Det er et meget kærkomment tilskud til nye computere og renovering af elevtoiletter.
I sommerferien blev der indkøbt og installeret 18 nye computere. Computerne
er ved skolestarten klar til at blive taget i brug af vore elever. Det takket være en
af friskolens gæve lærere, der i sommerferien har knoklet i dagevis ☺
Fra Strellev Friskole og bestyrelsen vil vi gerne sige en stor tak til alle, der under en eller anden form ydede støtte til fordel for Strellev Friskole og dermed
også til glæde for lokalområdet.
Det betyder rigtig meget med støtte i det daglige, men også når vi ønsker at forskønne skolens rammer både ud – og indvendig, så det hele tiden er et rart miljø
for børnene og lærerne at færdes i.

Afskedsreception for Dorte Lundgaard
Fredag d. 25 juni havde Strellev Friskole + bestyrelsen inviteret til afskedsreception.
Det blev dagen, hvor elever og lærere sang morgensang for Dorte på privatadr.,
og efterfølgende på skolen lavede optrin og hyggede om hende.
Eftermiddagens reception gav gamle elever, forældre, tidligere kolleger og byens borgere lejlighed til at takke Dorte for sprudlende år på Strellev Friskole, og
ønske hende et godt otium.
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Foreninger i Strellev
Er hjertelig velkommen til at låne friskolen i forbindelse med ex. Bestyrelsesmøder.
Blot forudsætter det en aftale med skoleleder Erling Simmelsgaard, så han ved
hvilke dage der er aktivitet på skolen. Ring for aftale i skoletiden på 75250114

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. 75250114 for at lave en aftale
om rundvisning
og få en snak med lærerne ☺
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Store jernindsamling til fordel for friskolen i uge 41 (11. - 15. okt.)
Vi har med stor succes prøvet det før og gentager derfor successen ☺
I uge 41 kan du komme af med alt dit jern og øvrige metaleffekter og dermed
støtte friskolen.
Det kan være jerngryder, potter, pander, akkumulatorer, søm, kabler, metaleffekter i krom, rustfri stål, aluminium, messing, kobber, jernrør o.l.
Opsamlingspladsen bliver ligesom sidst hos Jens Krogh og Lisbeth Arnbjerg,
Tarpvej 15 i Strellev.
Ring og aftal afleveringstidspunkt, så du kan få anvist pladsen til jern og diverse
metaller.
23 88 05 21 (Lisbeth) eller 40 78 05 21 (Jens)
På forhånd tak for ethvert bidrag og tak for det jern, som kommer i containeren
på Tarpvej.
Husk denne container er KUN til jern og andre metaller ☺

!. Skoledag på Strellev Friskole
BARNEPIGEJOB SØGES!
Jeg er en pige, der hedder Emma Gadegaard, og jeg er 12 1/2 år.
Jeg søger et barnepige job, så hvis I har små børn og gerne vil have en til at passe dem,, kan i ringe på:
Tlf., 60 64 05 40 eller 75 25 05 40.
Jeg bor på Kærgårdvej 8 i Strellev.
Så vil jeg lave noget hyggeligt med jeres barn/børn
håber at jeg høre fra Jer!!
Hilsen Emma.
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STIDAG DEN 23. OKTOBER 2010 KL. 10.00
De grønne områder i Brinkerne skal gøres klar til efterår og vinter, så derfor afholdes stidag lørdag den 23. oktober kl. 10.00.
Sogneforeningen er vært ved formiddagskaffe og øl/sodavand.
Medbring gerne redskaber og evt. trillebør…
VEL MØDT ALLE DER KAN
Arr. Sogneforreningen

Fællesmøde for alle foreninger afholdes på Strellev Friskole
torsdag den 7. oktober 2010 kl. 19.30.

ÅBEN Mandag - Søndag Kl. 8.00 - 19.00

Dagli’ Brugsen Lyne
kører varetur
 75 25 00 08
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Strellev heste & kræmmermarked
2010
Årets marked er nu afviklet. Hvordan det er gået rent økonomisk har vi ingen anelse om endnu, men vi håber det går rundt. Man kan vist roligt sige,
at vejret var os direkte imod. 45 mm regn er lige til den grove kant, men vi
fik gennemført hele programmet, men der er jo nok nogle ting som skal
grundig diskuteres i den kommende tid, både hvad angår nye tiltag og tidspunkt for afvikling. Måske skal det ligge på et helt andet tidspunkt af året.
Vi får se... Men alligevel synes jeg, det blev afviklet på en god måde. Vejret
er vi jo heldigvis ikke herre over.
Vi vil gerne sige tak til alle, som hjælper til, tak til alle kræmmere, som
kommer trods regn og slud og tak til alle sponsorer, som støtter os. Det er
uundværligt. Tak skal I have.
Vi synes måske nok, det var et par hårde dage, så trods den megen regn, så
alligevel en fin søndag med sol og en fin afslutning med faldskærmsudspring, så humøret er steget et par grader
Nu håber vi så at solen må skinne de næste par dage, så vi kan få Danmarks
høst i hus. Det må trods alt være vigtigere.
Tusind tak til alle for et par dejlige dage. Skal tingene lykkes i vort lille
sogn, må vi stå sammen.
Fælles hjælp. Fælles glæde.
Tage Johannessen
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Vindernumre fra Markedslotteriet 2010.
Nr
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Gevinst

27
28
29
30
31
32
33
34

Lyne Hundepension, Gavekort
Moesbølgård, Strellev, Gavekort
Xpedit, Ølgod, Vin
Xpedit, Ølgod, Vin
Xpedit, Ølgod, Vin
Arla Food, Tistrup, Gavekort til ost
Arla Food, Tistrup, Gavekort til ost
Schmidtergården, Lyne, Kartofler

Bo Concept, Ølgod, Gave
HTH Køkkener, Ølgod, Gavekort
Egons tømrerforretning, Strellev, Arbejde
Bounum Maskinstation, Gavekort
Børge Pedersen, Strellev, Flis
Tupperware v/ Vita Kristensen, Gave
Tupperware v/ Eline Pedersen, Gave
Kaj Quist, Strellev, Gave
Care 4 You, Lyne, 1 x Hudpleje
V.P.G Best Friend, Ølgod, Dyrefoder
V.P.G Best Friend, Ølgod, Dyrefoder
Bounum Smed, Værktøj
Bounum Smed, Værktøj
Daglig Brugsen, Lyne, Gavekort
Daglig Brugsen, Lyne, Gavekort
Super Dæk, Ølgod, Gave
Super Dæk, Ølgod, Gave
Lyne Smed, Værktøj
Stark, Ølgod, Gave
Stark, Ølgod, Gave
Skjern Bank, Gave
Lyne flagstænger, Gave
Daglig Brugsen, Lyne, Gavekort
Lyne Markise, Gavekort
Imerco, Ølgod, Gave
Sportigan, Ølgod, Gave

Vindernummer
737
822
642
212
275
122
1240
823
751
851
333
1146
668
748
544
140
25
533
837
57
1268
725
909
560
451
549
522
68
267
713
412
559
81
18
15

Vindernumre fortsat
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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Schmidtergården, Lyne, Kartofler
Care 4 You, Lyne, 1 x solspray
Ove Lindholm, Gavekort
Ove Lindholm, Gavekort
Ove Lindholm, Gavekort
Adsbøl Sø, Strellev, Fiskekort, 2 pers. i 3 timer
Adsbøl Sø, Strellev, Fiskekort, 2 pers. i 3 timer
Adsbøl Sø, Strellev, Fiskekort, 2 pers. i 3 timer
Skobutikken v/ Hanne Larsen, Ølgod, Gavekort
Skobutikken v/ Hanne Larsen, Ølgod, Gavekort
Dk, Lyne, Vin
Maggies Brugskunst, Ølgod, Gavekort
Maggies Brugskunst, Ølgod, Gavekort
Maggies Brugskunst, Ølgod, Gavekort
BR-El, Ølgod, Gave
BR-El, Ølgod, Gave
Kebabhuset, Ølgod, Gavekort
Kebabhuset, Ølgod, Gavekort

1096
705
841
994
1309
1359
217
934
290
328
808
654
1152
1290
865
476
338
242
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GUDSTJENESTER 2010
STRELLEV KIRKE
SEPTEMBER:
5. 14. s. e. trin.
12. 15. s. e. trin.
19. 16. s. e. trin.
26. 17. s. e. trin.

9.00 Vestager
19.30 Buelund
14.00 Buelund
Høstgudstjeneste
19.30 Vestager

OKTOBER:
3.. 18. s. e. trin. 19.30 Buelund
Kirkekaffe
10. 19. s. e. trin. Ingen
17. 20. s. e. trin.
9.00 Buelund
24. 21. s. e. trin. 19.30 Vestager
31. 22. s. e. trin. 10.30 Vestager
NOVEMBER:
7. Alle Helgen
14. 24. s. e. trin.
21. Sidste s. i
kirkeåret

10.30 Vestager
Kirkekaffe
19.30 Vestager
9.00 Buelund

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

75244482
75250017
75250069

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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Ferie.
Her ved et af sommermøderne, var der
en deltager som fortalte, at hun for
mange år siden havde gået til konfirmationsforberedelse lidt længere vestpå.
Præsten havde så fortalt om sine rejser.
Det passede ikke den vordende konfirmand at høre på, for hvad sagde det
dog hende. Hun havde derfor brugt
tiden på – mens præsten var ved sit – så
at læse Det nye Testamente igennem
tre gange. Når jeg nu vil fortælle om
min ferie, så håber jeg at læseren er
mere velvillig end den daværende konfirmand.
I år har jeg for første gang i de sidste
25 år været på en selvstændig rejse og
været væk fra hjemmet i tolv dage.
Det var vor ældste datter Margrethe og
hendes familie jeg besøgte i deres hus
på den franske vestkyst nord for Bordeaux. Der har de i en by tæt ved havet
fået restaureret et lille hus i en by, hvor
der er mange turister. Det har taget dem
adskillige år og meget arbejde at komme så vidt, men nu skulle jeg så se det.
Det var udmærket og godt lavet. Jeg
brugte tiden på at gå ture i omegnen.
Der var et par udflugter sammen og
maden blev serveret for mig. På vejen
frem og tilbage: Jeg fløj til Paris og tog
med toget til La Rochelle Ville, var der
en eftermiddag i Paris, hvor jeg gik lidt
rundt og hvor jeg besøgte de to kirkegårde La Montparnasse og Père Lachaise. Metrosystemet er fortrinligt, så nu
overvejer jeg om, hvornår jeg atter skal
tage til Paris og indlogere mig på et
18

hotel.
Det særlige ved ferien er at man her har
en tid, som er helt til ens egen rådighed. Det var som een udtrykte det, da
man spurgte hende om det ikke var
slemt at køre i kø, når man nu havde
ferie. Hertil blev der svaret, at det betød
da ikke noget nu da man havde ferie,
for når der var ferie, så var der tid nok.
Når man er herhjemme, så er der en
tendens til, at der aldrig er tid nok. Det
er måske snarere sådan, at man herhjemme har vænnet sig til at også fritiden skal udfyldes, at den skal bruges til
noget bestemt, at der skal præsteres et
resultat, at man skal følge med i noget
fjernsyn eller at man skal have læst en
bog. Sådan bare at ville være sig selv,
ikke at ville besøge sine naboer, ikke at
gå til møde, ikke at være til heste- og
kræmmermarked eller at købe sine varer i fjerne byer, hvor der ikke er nogen
risiko for at møde man kender, ja, en
sådan adfærd er da at betragte, som lidt
asocial. Men det er altså sådan man kan
leve når man har ferie. Det er for at
skjule disse asociale sider ved sin livsførelse, at man altid, når man kommer
hjem fra ferie, så fortæller om alt det,
som man har set, om de seværdigheder,
som man har besøgt, om den afslappelse som det har været, ja, og om alle de
kræfter, som man nu har genvundet, så
man kan gøre sit arbejde bedre.
Når vi opfører os på denne måde, kan
det hænge sammen med at vi altid vil
være, ja, at nogle altid er i stand til at
være i den form, som nu er blevet vores
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liv. Derfor kan jeg også fortælle om
alle de vandreture, som jeg foretog
mens jeg var på ferie. Det hele er skrevet op. Når de asociale træk, når de frie
træk ved ferien skal nævnes, hænger
det sammen med, at det er i disse
sprækker, at de vækstlag findes, som
gør at ferien kan få en ny betydning for
os. Vor livsforståelse kan få tilføjet
nye træk ved at der pludselig ikke er
noget, som vi skal. Så det er måske
ikke så ringe, at sætte sig på en café og
nyde en forfriskning. Så det er måske
ikke så ringe, ikke at skulle se fjernsyn
eller læse avis.
Når man ikke holder ferie, så lever man
sådan som min mormor Ingeborg, der
var født i 1888 gjorde. Da de havde
solgt gården, flyttede de til Roskilde,
hvor mormor blev boende fra 1947 til
hun døde i 1981. I alle disse år var hun
een gang på et kort rejse til Jylland,
ellers sov hun i sin egen seng hver nat.
Når man holder ferie så lever man ligesom min farmor Jenny, der også var
født i 1888. Da det efter 2. verdenskrig
blev muligt at komme på busture i Europa, så tog farmor på tur til Venedig.
Ja, siden var hun vist også i Norge. De
små ting som hun købte og havde med
hjem til os børn, var for os vældige
skatte.
Da jeg var barn og mine forældre fik bil
i 1956, så var der hvert år biltur til Jylland, hvor vi boede på vandrehjem og
så på seværdigheder. Det første mål
var at se Dybbøl og Dannevirke. Der
var noget med 1864, som ikke skulle

glemmes. Min mor var lærer og uddannet i 1937. Hun havde mens hun læste
været på et par ekskursioner rundt i
Danmark. Nu skulle altså også mand
og børn se mere af det Danmark, som
man ellers kun havde hørt om.
Nu er dette at have ferie noget som
gælder for snart sagt alle. Der er dog
nok nogle enkelte butiksejere, som ikke
vil lukke butikken og selv må passe
den, hvis ikke de skal tjene for lidt.
Dette med ferie over for ikke-ferie er
altså noget, som stadig kan gøres til
genstand for overvejelser. Det er nødvendigt, at det er sådan. Ansvaret for
tilværelsen er den enkeltes. Der er mere i tilværelsen end at vi bevidstløst
skal være en del af den oplevelsesøkonomi, som man ikke kan undgå over alt
at se reklamer for. Det er ikke til at
sige om det er bedst sådan at rejse eller
ikke-at-rejse. Det må altså ikke ende
med, at det eneste, som vi kan tale om
er vore ferier og vore rejser.
HV
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Konfirmander i Strellev Kirke den 23. maj 2010

Aktivitetskalender
September;
9. Fællesspisning *
13. Præmiewhist
27. Præmiewhist
Oktober:
7.
Fællesmøde for foreninger *
11. Præmiewhist
11.-15.Jernindsamling *
23. Stidag i Brinkerne*
25. Præmiewhist

November:
4. Foredrag og fællesspisning *
8. Præmiewhist
18. Sogneforeningens gen. fors.
20. Julefrokost
22. Præmiewhist
Vedr. * Se tidspunkter i bladet.

Udgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen
Bladet udkommer:
1. febr. 1. april 1. juni 1. sept. og 1. nov.
nov.
Indlæg modtages gerne og kan afleveres til Inger Jensen, Lynevej 56, tlf. 75 25 03 87
eller E-mail: iajensen@bbsyd.dk senest d. 10. i måneden før udgivelse.

