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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: Lotte Nielsen            50 99 09 19 
Revy:                  annikabbertelsen@mail.dk 
Strellev Forsamlingshus:        75 25 02 55 
 
Strellev Friskole:                     75 25 01 14 
Formand: Martin H. Jensen      75 24 63 55            
Leder: Erling Simmelsgaard     97 19 40 45       
Strellev Svømmeklub: 
Kontaktperson: D. Lundgaard   75 25 03 53 
Strellev Puljepasningsordning: 
Formand: Lone Clausager        75 24 42 75 
Strellev SFO:                           75 25 07 30 
Leder: Lene Hvergel                 75 25 01 30 
 
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.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: 
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 
Spinning: Kathrine Tang           75 25 02 62   
Ungd.klub: Marianne Bargisen 24 98 05 11 

Sommerfest:Tina Jørgensen      75 25 04 95    
Sportsuge: Tina Skak                30 11 18 29 
 
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: 

 

Redaktionen ønsker bladets læsere 
glædelig jul og godt nytår 
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Det er med stor sorg, at vi den 15. ok-
tober drejede nøglen  i Kastanjehuset.  
Vi måtte simpelthen indgive konkurs-
begæring, da økonomien ikke længere 
hang sammen. 
 
Selv om der har været mange ting af-
prøvet og forsøgt, lykkedes det ikke at 
skaffe penge til at fortsætte. Der var 
kun 5 børnehavebørn og 12 SFO børn i 
Kastanjehuset her pr. 1.10., hvilket 
ikke er nok til at drive institution.  
 
Bestyrelsen i Kastanjehuset har forsøgt 
at skaffe flere børn, blive sammenlagt 
med skolen, få lov at passe de lidt min-
dre børn, haft lokalpolitiker Karl Haahr 
sat i arbejde, og forsøgt at få borgme-
steren i tale. Men når der er tale om 
lønkroner, er der ikke nogen, der har 
noget at give ud af i disse sparetider – 
desværre. 
 
Det var bestemt ikke nogen nem be-
slutning at tage, men som det så ud, 
ville man kunne ende op med en tem-
melig stor gæld til årsskiftet. 
 
Vi holdt en lille afslutning for persona-
let, børnene og forældrene fredag den 
15.10., så alle kunne få sagt ordentligt 
farvel.  Friskolen starter en ny SFO op 

for friskolens børn. VI ønsker fra be-
styrelsens side alle de ansatte god vind 
fremover, samt held og lykke til børne-
ne i deres nye børnehaver.  
 
For bestyrelsen 
Berit Brødsgaard. 
 
 
 

      
 
 
 
Budstikken gives videre til Strellev 
Vandværk 
 
 
 
 
 
 

Kastanjehusets børnehave 
og SFO 
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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! 
 

HUSK  tilmelding på tlf.  4045 6228  eller 7525 0353 snarest til: 
 
 
 
 

 
 
 
Ved blandt andet at vise fortryllende billeder fra turen, vil Thomas Møller Kris-
tensen fra Ølgod i et foredrag tage tilhørerne med til Afrika, hvor han i begyndel-
sen af 2010 rejste rundt i seks uger som journalist. 
Kom til bryllup i Mali, hold krokodiller i halen i Ghana og mød hekse i Came-
roun. 
Sådan vil nogle af indslagene være, når Thomas Møller Kristensen kommer til 
Strellev for at holde foredrag om sit Afrika-eventyr. 
Se evt. også sogneblad nr. 4 - 2010.  

 
 
Sæt kryds i kalenderen ved den 25. februar 2011, for da er der 
vinterfest i Strellev Forsamlingshus. 
Se nærmere i næste nummer af Sognebladet. 

PRÆMIEWHIST 
Pga. meget få deltagere - ca. 12-13 pers. pr. gang, og deraf meget lille indtje-
ning, har bestyrelsen besluttet at stoppe med præmiewhist ved årets udgang! 
Trist for dem der gerne vil spille, men vi har ingen ideer til, hvordan vi forøger 
deltagerantallet? 
                                                                                             
                                                                        Mvh. Birthe Pedersen 
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SE HER… NYT I STRELLEV FORSAMLINGSHUS: 
HUSK AT FÅ DIG MELDT TIL :   

 
JULEFROKOST 

i Strellev Forsamlingshus  
lørdag d. 20. november kl. 18.30. 

 
Det bliver en aften, hvor såvel firmaer som private kan komme  
og få sig en go’ gang veltillavet julefrokost og en svingom. 
Der kan bestilles bord efter først til mølle princippet. 
Bordbestilling på tlf. 75 25 03 53 el. 30 11 79 03 el. 75 25 03 99 
Der vil være pyntet festligt op,-  og der er naturligvis bestilt levende musik til 
julefrokosten. 
 
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 
Nu er det ved at være tid, hvor vi gerne hører fra dig, hvis du har oplevet eller 
hørt noget og tænkt: ”DET ER LIGE TIL REVYEN”. 
Send en mail til Annika Bertelsen, så vi kan bruge det til VINTERFESTEN til 
februar 2011 på:  

annikabbertelsen@mail.dk 
 

        Hilsen Revyholdet 
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Strellev Friskole 
Adsbølvej 3  *  Strellev  *  6870 Ølgod  *  Tlf. 7525 0114  
Email strellevfriskole@gmail.com  *   
Hjemmeside  www.strellevfriskole.dk  

 Efterår og legepatrulje - ” SayPlay” 
 Det er blevet efterår, og klasserne er kom- 
  met rigtig godt i gang i det nye skoleår.                                                           
  SayPlay er en ny legepatrulje af ældste ele- 
  ver, som er blevet undervist i at være tov- 
  holder for legeaktiviteter i skolegården i 
  spisefrikvartererne.   
 

Kastanjehuset lukker og friskolen opstarter ny SFO 
Det er med beklagelse, at bestyrelsen for Strellev Friskole har erfaret, at Ka-
stanjehusets børnehave og SFO den 15. oktober 2010 har måttet lukke på grund 
af økonomiske problemer. Skolebestyrelsen har i samarbejde med Friskolefor-
eningen undersøgt mulighederne for at videreføre børnehaven som privat insti-
tution, hvilket desværre ikke er muligt. Skolebestyrelsen har derfor besluttet at 
oprette en SFO med virkning fra mandag d. 25. okt. 2010. Lene Hvergel er an-
sat som medarbejder. 
Vi vil arbejde for, at der på kort sigt igen bliver et tilbud om børnehave i Strel-
lev.  
Vi beklager at skulle sige farvel til vores gode naboer i Kastanjehuset og der-
med også Birgitte, Ruth og Lene. Fra Friskolen skal der lyde en stor tak for et 
godt samarbejde og hyggeligt naboskab gennem årene. Vi ønsker Birgitte og 
Ruth al mulig held og lykke fremover, og ønsker Lene held og lykke med sit 
SFO-job. 

 
Spritny reklame for Strellev Friskole i Varde Bio 
Tag i biografen i Varde og oplev Strellev Friskole som reklame forud for hver 
filmforestilling gennem det kommende år ☺☺☺☺   
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Renovering af toiletter 
Nogle af de penge, som kom ind ved cykelsponsorløbet i foråret, blev øremærket 
til renovering af Friskolens toiletter. Alfred Lundgaard huserer med projektet 
omkring efterårsferien, og herefter kan eleverne dufte ny maling og lysere for-
hold, når de skal ”træde af på naturens vegne” på de ny-renoverede skoletoilet-
ter.  

Strellev Friskoles profil 
Engang imellem er det godt at sætte fokus på 
og finpudse en skoles profil og jævnligt snak-
ke PR, så det alt sammen er tilpasset samtid.  
Friskolens bestyrelse og den entusiastiske læ-
rerstab har taget hul på nogle koncentrerede 
og målrettede fællesmøder til dette formål.  

 
Julemarked   
Strellev Friskole afholder julemarked mandag d. 13 december i Forsamlings-
huset. 
Kl. 17 – 18 er bazaren åben. Efter middagsmaden kl. 18, underholder eleverne.  

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 ☺ 

Lisbeth Arnbjerg 
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Bestil din adventskrans  
hos den nye støtteforening for friskolen. 

 
Ved bestilling inden den 15. nov. kan adventskransen hentes den 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 

Kogekone i Strellev Forsamlingshus, 
Jette Steiner Jensen 
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Fra fællesspisning den 9/9 2010 
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Næste fællesmøde for foreningerne i Strellev er torsdag den 6. ja-
nuar 2011 kl. 19.30 på Strellev Friskole  

Generalforsamling den 18.november 2010 kl. 19.30 
  
Strellev Sogneforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den. 18. 
november 2010 kl. 19.30 i Strellev Forsamlingshus. 
  
På valg er Berit Brødsgaard og Bente Christensen. 
  
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Forslag skal være formanden Dennis Pedersen, tlf. 75250959 i hænde senest 
den 4/11 2010. 

Ved søen i Brinkerne den 25. oktober 2010 kl. 15.45 
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 STRELLEV JAGTFORENING   

 
Fællesjagt: Lørdag den 11. december kl. 10.00 
  Mødested:  Jens Møller Madsen 
    Kærgårdvej 15, Strellev 
 
Rævejagter: Lørdag den 15. januar 2011 kl. 10.00 
  Mødested: Kristian Jensen, Lynevej 49, Strellev 
  Tilmelding senest den 9/1 til Torben Larsen, 
  Tlf. 7521 2877. Pris kr. 75,- (inkl. middagsmad) 

 
  Lørdag den 29. januar 2011 
  Morgenkaffe kl. 9.00 i Forsamlingshuset 
  Rævejagt kl. 9.30 
  Frokost i Forsamlingshuset. 
  Tilmelding til formanden, tlf. 7525 0275 / 20425188. 
 
Generalforsamling: 
 
  Lørdag den 29. januar 2011 kl. 19.00 i Forsamlingshuset 
  Der serveres traditionen tro gule ærter mm. 
  
  Eventuelle forslag til drøftelse på generalforsamlingen samt forslag 

        til årets jæger skal være bestyrelsen i hænde senest den 16/1 2011.  
Tilmelding til Ernst Øllgaard. 

Medbring trofæer fra det forgangne år. 
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Indlæg fra Laurids Gravesen. Artiklen er fra Kristelig Dagblad 
den 25. juni 2010 og er gentrykt med tilladelse fra dagbladet. 
 

For 25 år siden skulle en præst til møde 
i Købenavn. Han tog en taxa og faldt i 
snak med chaufføren. Chaufføren blev 
klar over, at han havde en præst i vog-
nen, og under samtalen sagde han på et 
tidspunkt følgende: ”Ja, man kan sige 
meget om muslimerne, men de ta’r 
s’gu deres kristendom alvorligt” 
Siden dengang midt i 1980’erne er de 
muslimske indvandreres tilstedeværel-
se vokset til at være en udfordring. Og 
det er ikke helt ved siden af at sige, at 
det er en udfordring, vi slet ikke er 
klædt på til. Det skyldes ikke mindst, at 
vi her til lands har vænnet os af med at 
tage vores kristendom alvorligt. 
Netop som vi mere eller mindre var 
blevet enige med os selv om, at religio-
nens tid var forbi, og at de, der endnu 
beskæftigede sig med kristendommen 
som andet og mere end en historisk 
størrelse, var lidt sære, netop da vendte 
religionen tilbage med voldsom kraft. 
 
Vi er blevet taget med bukserne nede, 
for nu at sige de lidt bramfrit. Dansker-
ne - i hvert fald det store flertal at dem, 
der tilhører folkekirken - er gevaldigt 
på spanden. Nogle af dem har endda 
ikke rigtigt opdaget det endnu. 
De, der ved det, har endnu ikke fundet 
ud af, hvilket ben de skal stå på, og de  

andre lader sig stille og roligt og ude-
modstand fratage den åndelige kraft - 
nemlig kristendommen og den kristne 
kultur - som har været den afgørende 
kilde til skabelsen af det retssamfund 
og det demokrati,  som vi alle sammen 
føler os trygge ved og gerne hylder. 
 
FORDI DANSKERNE troede, at reli-
gionens tid var forbi, og fordi de har 
lyttet til oplysningstænkernes og viden-
skabsfilosoffernes sirenesang , der for-
talte dem, at religion var opium, og nu  
skulle de få noget meget bedre i viden-
skaben, har danskerne ikke noget af-
klaret forhold til kirke og kristendom. 
De fleste danskere kunne ikke drømme 
om at gå i kirke uden at have en und-
skyldning. De kommer kun, hvis de 
skal til barnedåb, eller fordi det er så 
hyggeligt juleaften. 
Det er da heldigt, at der indimellem er 
sådanne undskyldninger.  Mange dan-
skere skammer sig over kristendom-
men, for de har fået at vide, at det bare 
er ammestuehistorier og støttekrykker 
til folk, der ikke kan klare tilværelsen 
selv, ja, og så er det gammeldags og 
forældet. Noget for de lidt dumme 
mennesker. 
Derfor lader de sig narre, når ateisterne 
siger, at det naturlige udgangspunkt for 
et menneske er ikke at have en tro. Så 
giver de efter for kravet om religions-
neutralitet i skolerne og andre offentli-
ge institutioner. 
Forleden var den nyslåede socialdemo-

Stå ved den kristne arv. 
Stop nu skammen og det 
kulturelle selvhad. 
Af Morten Brøgger. 



13 

krat Pernille Rosenkrantz-Theil i radio-
en med et forslag om, at folkekirkepræ-
sterne skal fratages embedet som begra-
velsesmyndighed - for vi skal jo lige-
stille alle religioner. Og alle de danske-
re, der ikke tør stå ved deres religion, 
bøjer sig og siger ja, for vi skal jo være 
så tolerante. 
Skive for skive bliver pølsen kortere, 
bid for bid reduceres kristendommen og 
den kristne kulturs indflydelse i det 
danske samfund. Det er på høje tid, at 
danskerne opdager, at folkekirken er 
deres kirke. Den er ikke præsternes kir-
ke eller de helliges kirke, men den er 
vores allesammens kirke, og derfor er 
den vores allesammens ansvar.                                               
       
Vi skal holde op med at skamme os 
over religionen. Og vi skal til at kridte 
skoene og finde ud af, hvad kristen-
dommen drejer sig om, hvorfor der er 
grund til at tage den alvorligt, før vi 
bliver løbet over ende af ateisterne og 
muslimerne, der godt ved, hvilket ben 
de skal stå på. 
Det er nu, vi skal finde ud af, hvad vi er 
i færd med at miste, før vi mister det 
helt. Se på de lande, hvor islam har væ-
ret den åndelige kraft gennem århund-
reder, og spørg dig selv om, hvor du 
helst ville bo. I Danmark eller et sådant 
land? 
Se på de eksperimenter, der er lavet 
med ateistiske samfund - Sovjetunio-
nen, Kina, Kampuchea – og spørg dig 
selv om, hvilken samfundsform du selv 
foretrækker. En, der bygger på ateis-
men, eller en, der bygger på kristen-
dommen? 
Jeg synes, svaret giver sig selv. Men 

hvis vi skal bevare vores kristne arv, 
skal vi være flere, der tør stå ved den. 
Præsterne kan ikke gøre det alene. Jeg 
skammer mig ikke over kristendom-
men. Det er der ingen grund til. Men 
find selv ud af, hvor du står. Lad dig 
ikke kyse i skammekrogen af dem, der 
allerede har valgt side mod den kristne 
kultur. 
 
Morten Brøgger,  
sognepræst,  
Stillingevej 53, Kirke Stillinge.    
   
Og jeg holder med ham! 
Og jeg vil være ked af, hvis vore børn 
og unge går til islam! 
Hvis I ikke vil være skyld deri, så vis, 
at I er kristne og kom i kirken. Kristus 
viste, hvordan vi skal leve. Han befale-
de ikke sådan og sådan. 
Islam er en hård religion, der befaler 
sådan og sådan. 
Hvad er ret og hvad er vrang; jeg ved 

det ikke. 
Men når nogen kommer og siger: ”Kun 
vores tro er ret” (fanatikere), står jeg af. 
Der er godt i alle religioner. 
 
  Glædelig jul! 
               Laurids Gravesen  
 
 
Fortsættes næste side. 
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Dagli’ Brugsen Lyne 
kører varetur 
���� 75 25 00 08 

ÅBEN   Mandag - Søndag Kl. 8.00 - 20.00 
               

Fortsat fra side 13. 
 
2 bøger jeg vil anbefale:  
 
Den forbudte frelse - min vej til friheden 
Af Massoud Fouroozandeh med Daniel Øhrstrøm 
og  
Islam og kristendom - ligheder og forskelle 
Af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard. 
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ALLE HELGENS GUDSTJENESTE 
 
 Søndag den 7. november 2010 kl. 16.00 i Strellev kirke. 
 
 Ved denne gudstjeneste vil de døde siden sidste Allehelgen blive   
  mindet ved navns nævnelse.  

 
Der vil være mulighed for efter gudstjenesten at sætte et lys ud på 
jeres kæres grave. Lysene vil stå i våbenhuset klar til at blive tændt 
efter gudstjenesten - hvis I ønsker det. 
 
Der kan lægges meget ind i et tændt lys. Til Allehelgen vil vi især tænke på de 
lys, som vore døde tændte for os, mens de var i levende live. Hvor vore døde 
holder op, og hvor vi begynder, kan vel aldrig gøres op i ord; men ved at tænde 

lys i kirken og ved at sætte et lys ud på graven kan vi udtrykke, at vi er forbundet 
både med dem og med Gud for evigt.  
 
Alle er velkommen!   

Adventsgudstjeneste 
 

Søndag den 28. november kl. 10.30 
i Strellev Kirke 

 
Efter gudstjenesten, hvor Friskolen medvirker, inviteres alle til 
frokost i Strellev Forsamlingshus.  

 
Champagnegudstjeneste 

 
Fredag den 31. december kl. 16.00 

 

Start nytårsaften med festgudstjeneste i Strellev kirke. 
Efter gudstjenesten bydes der på et glas champagne, så vi alle 

kan ønske hinanden Godt Nytår før vi går hver til sit! 

 K i rke ny t  
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 K i rke ny t  

 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 
 
NOVEMBER: 
  7. Alle Helgen 16.00 Vestager 
14. 24. s. e. trin. 19.30 Vestager 
21. Sidste s. i  
      kirkeåret        9.00 Buelund 
28. 1. s. i advent 10.30 Buelund 
   Adventsgudstjeneste 
 
DECEMBER: 
  5. 2. s. i advent 19.30 Vestager 
12. 3. s. i advent 10.30 Buelund 
19. 4. s. i advent 10.30 Buelund 
24. Juleaften  15.00 Buelund 
25. Juledag  14.30 Buelund 
26. 2. Juledag 10.00 Vestager 
31. Nytårsaften 16.00 Buelund 
   Champagne-  
   Gudstjeneste 
 
JANUAR 2011: 
  1. Nytårsdag Ingen 
  2. H 3 k. s. 10.30 Buelund  
  9. 1. s. e. H. 3 k. 10.30 Buelund 
16. 2. s. e. H. 3 k.   9.00 Vestager 
23. 3. s. e. H. 3 k.  19.30 Buelund 
30. 4. s. e. H. 3 k. 10.30 Vestager 
 
FEBRUAR: 
  6. 5. s. e. H. 3 k. 10.30 Buelund 
13. Sidste s. e. H. 3 k.  Ingen 
 
 

VEDR. PRÆSTERNES BESØG 
PÅ SYGEHUSENE kan det oplyses, 
at de ikke længere har adgang til pati-
entlisterne. Derfor er henvendelse nød-
vendig, når der ønskes besøg. 
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 K i rke ny t  
En helgenhistorie 
 
Der er nogle, der tror, at det kun er ka-
tolikkerne og de ortodokse, der har hel-
gener, mens vi protestanter ingen har. 
Det er lige modsat: vi har mange flere. 
Nemlig den store, hvide flok af kendte 
og ukendte kristne, hvis liv blev et vid-
nesbyrd om, at Jesus Kristus lever. 
 Et menneske, der kan have vist os, at 
Jesus Kristus virker iblandt os med sin 
tilstedeværelse, kan måske have været 
et stærkt menneske, måske et svagt 
menneske. Måske et fint menneske, 
måske en person flosset i kanten. Må-
ske med en grundfæstet tro, måske tit 
plaget af tvivl. Det er ikke afgørende, 
hvis bare han eller hun på en eller an-
den måde fik vist os, hvad Jesu navn 
har at betyde. Så har man mødt en hel-
gen – en, der blev salt og lys for én (jf. 
Mattæusevangeliet kap. 5 v. 13-16). 
 Vi glemmer aldrig det menneske; men 
vi kan videre sige, at vi ikke glemmer 
Jesu Kristi tilstedeværelse hos det men-
neske. 
 Sådan går der heldigvis mange helge-
ner rundt iblandt os. Som ”evangelier – 
glade budskaber – på to ben” kan man 
sige. De ville nok meget have sig fra-
bedt at blive kaldt for helgener; men de 

er det. 
 En helgengerning kan være at dele 
bønnens dialog med Gud med andre 
mennesker, at synge salmer og dele ud 
af bibelord, som vi gør ved gudstjene-
sten i kirken. 

 Dermed er vi så også selv sat i embede 
som jordens salt og verdens lys – som 
evangelier på to ben – mennesker, der 
med deres liv viser, at Jesus Kristus le-
ver. Med andre ord som små medlem-
mer af den store helgenskare. 
 Og derfor skal spørgsmålet nu stilles 
dig og mig: lader vi saltet salte, eller 
står det bare oppe på hylden? Lader vi 
lyset lyse, eller har vi bare stillet det 
under en skæppe, så ikke nogen mors 
sjæl kan se det? 
 Du og jeg er nemlig salt og lys – salt 
af Jesu Kristi salt og lys af Jesu Kristi 
lys (jf. Erik Ågård). 
 
Lad en dagligdags helgenhistorie i den 
lille families verden være med til at 
illustrere Jesu Kristi trodsige lys i vor 
verden. Det er Susanne Biers filmdra-
ma Things we lost in the Fire fra 2007: 
 Brian (David Duchovny) og Audrey 
(Halle Berry) lever et trygt kernefami-
lieliv sammen med datteren Harper og 
sønnen Dory. Som entreprenør har Bri-
an selv tegnet deres hus med en blom-
strende have til. Audrey kan gå til og 
fra derhjemme med sin kunst. 
 Men ubekymret er Audrey ikke: Hvor-
for bruger Brian så megen tid og penge 
på sin gamle gymnasiekammerat, Jerry 
(Benicio del Torro), der som uddannet 
advokat nu er sunket ned i narkomani? 
 Brian svarer sin kone Audrey en sen 
aften, han kommer hjem fra et besøg 
hos Jerry på hans fødselsdag: ”Det er 
ikke kun mig, som hele tiden giver og 
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giver. Jerry spurgte til det stigende ren-
teniveau. Det er noget, han véd, som 
interesserer mig. Det indgår ellers ikke 
i hans verden!” 
 Brian henter en dag is til familien, da 
han undervejs griber ind over for en 
voldelig mand. Brian sætter sig ved en 
hårdt såret kvinde og tilkalder ambu-
lance og vil berolige manden, da denne 
skyder Brian. 
 Da Audrey arrangerer sin mands be-
gravelse, er hun glad for, at Jerry mø-
der op. Han har ellers ikke villet møde 
sin vens kone, før han selv var stoffri. 
 Hun får Jerry til at flytte ind hos sig. 
Han skal hjælpe med at færdiggøre ga-
ragen; så det er ikke (bare) godgøren-
hed fra hendes side! Sorgen holder Au-
drey i det hele taget inde under en hård 
skal. Hun kan ikke glæde sig over, at 
Jerry får sønnen Dory til at dykke sit 
hoved helt ned under bassinets vand. 
Jerry skal ikke gøre sig bedre end Brian 
og hans mange mislykkede forsøg med 
sønnen! 
 Og at datteren skulker fra skolen for at 
se sort-hvid-film i biografen – som hun 
en gang om året gjorde det med faderen 
– og at Jerry ligefrem kender til dette 
og kan finde hende dér – det er for me-
get for Audrey. 
 Jerry må flytte – også for at Audrey 
ikke skal give efter for ligeledes at 
flygte ind i stoffernes verden. 
 Børnene får overbevist deres mor om, 
at Jerry nu falder tilbage til stofferne. 
Det gør kvinden Kelly også, som Jerry 
har lært at kende fra en selvhjælpsgrup-

pe. Hun har levet på devisen, at når én 
dør af sin stoffer, reddes en anden ud af 
dem. 
 Audrey finder Jerry i en nærmest dø-
delig overdosis. Hun får ham hjem, og 
efter flere dages abstinenser, kropssve-
den og –vriden kommer han sig nogen-
lunde. Også med hjælp fra genboen, 
der inden tilbagefaldet havde fået en 
god løbekammerat i Jerry og fået ham 
til at bestå et ejendomsrådgiverkursus. 
 Jerry siger til en voldsomt grædefær-
dig Audrey, at vi skal tage imod det 
gode; men det kan vi kun, hvis vi ser 

lyset, der på selvlysende vis går ud fra 
en uro, der hænger over dem. 
 Eller hvis vi ser vand som mere end 
noget grønt noget fra et bassin. ”Det er 
flouriscerende”, fortalte Brian engang 
sin søn. ”Det betyder, at der går lys ud 
fra vandet!” 
 Det er at lade mørke gå ud fra sig at 
sætte sit og en andens lys under en 
skæppe – såsom at sige til en 96-årig 
dame, at hun har fået kræft – en dame, 
der da går fra at være humørfyldt til 
blot at lægge sig i sengen for at dø. 
 Det fortæller Kelly til Audrey, der nu 
støtter Jerry alt det, hun kan – også i at 
komme helt på fode på et rehabilite-
ringscenter. Børnene må så være lidt på 
afstand af den mand, som er blevet et 
nyt faderligt lys for dem. Det er tilfæl-
det, selv om han indtrængende siger til 
dem, at han aldrig vil blive deres far. 
 Listen med ting, som familien mistede 
ved en brand, kan Audrey nu lægge 
helt bag sig. Det kærlige lys fra man- 
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Menighedsrådets medlemmer er: 
Agnethe Jensen    7524 5062 
Jens Krogh        7525 0280 

Anders Peter Breum  7524 4482 
Kristian Haahr  7525 0017 
Birgitte Kudsk  7525 0069  

den Brian og nu fra Jerry til hende og 
børnene kan hun nu leve på.  
 
Der forlyder ikke noget om, at Brian og 
Jerry skulle være blevet fuldkomne og 
pletfri – endsige Vorherres bedste børn. 
Det, der forlyder, er derimod, at de med 
deres liv viste, at Jesus Kristus lever – 
virker med sin tilstedeværelse. De er 

derfor rette helgener at benævne. 
 ”Således skal jeres lys skinne for men-
nesker, så de ser jeres gode gerninger 
og priser jeres fader, som er i himlene.” 
Amen. 
               Jens Thue Buelund 
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November: 
  4. Foredrag og fællesspisning * 
  7. Alle Helgensgudstjeneste * 
  8. Præmiewhist 
18. Sogneforeningens gen. fors. 
20. Julefrokost * 
22. Præmiewhist 
28. Adventsgudstjeneste * 
 
December: 
13. Friskolens julemiddag og basar * 
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31. Champagnegudstjeneste * 
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