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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: Henrik Nielsen       23 11 07 52 
 
Strellev Heste- og Kræmmermarked: 
Formand: Tage Johannessen     75 25 01 18 
 
Bladudvalget:  
Kontaktperson: Inger Jensen     75 25 03 87
  

 

 

FORENINGSOVERSIGT: 
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Budstikken fra Strellev Vandværk kommer måske i næste  
nummer af sognebladet. I stedet bringes  

 
Referat fra borgermødet i Strellev Forsamlingshus  

den 13. januar 2011.  

Ved mødet medvirkede to konsulenter fra 
DGI, som kom med ideer til, hvordan man 
kunne sikre Strellevs fremtidige udvikling. 
De to nøgleord var: Fællesskab og sam-
menhold. 
Har vi de foreninger, der er behov for, og 
har de foreninger vi har det indhold, der er 
brug for. 
Det er et faktum, at sognets unge flytter til 
større byer som Aarhus, Odense, Aalborg 
og København. Østjylland og Sjælland vil 
således opleve befolkningstilvækst, hvor-
imod Vestjylland og hele Varde Kommune 
delvist affolkes. 
Småt er ikke bare godt 
Skolen skal være god. 
Butikken skal være billig. 
Legekammerater skal være i nærheden 
Internettet skal være hurtigt, så de unge 
skal kunne komme i kontakt med hele ver-
den. 
Naboerne skal have orden på deres liv. 
Hvem kan finde på at flytte hertil? 
Dem, der vender tilbage til deres barn-
domsegn. 
Dem, der gerne vil leve stille og roligt. 
Dem, der gerne vil kunne købe et billigt 
hus. 
I et lille samfund er der gerne meget for-
eningsliv. 
Ingen vold og terror. 
Imødekommende naboer. 

Her holdes der mere øje med hinanden og 
hinandens huse. 
 
Hvordan med foreningslivet? 
Stå sammen – lav et lokalråd. 
Stå evt. sammen i et større område. 
Find på nye aktiviteter. 
Nye tankegange. 
Deltagerne på borgermødet blev inddelt i 
grupper, hvor man i hver gruppe skulle 
finde 3 gode ting, der er sket i Strellev si-
den sidste møde i 2008. 
Der kom fremkom følgende: 
Nyt tag på forsamlingshuset. 
Vejbump. 
Hjertestarter ophængt på friskolen. 
Toilet i Brinkerne. 
Bredbånd 
Bålhytte i Kærgård. 
Sponsorløb 
Lederskift på friskolen 
Mange nye ungjægere i jagtforeningen. 
Ny legeplads i Brinkerne/ nye legeredska-
ber/borde og bænke. 
Alle huse i byen er beboet. 
Lys på stadion. 
Oprydning i byen påbegyndt. 
Mange nyfødte børn i sognet. 
Champagne- nytårsgudstjeneste. 
Menighedsmøde m. fællesspisning. 
Fællesspisning i forsamlingshuset.       
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Herefter gik diskussionen på, hvilke opga-
ver man kunne tænke sig at gå i gang med 
fremover. 
Her fremkom følgende forslag: 
Brunch f. eks en søndag formiddag i hvert 
kvartal. 
Dette kunne arrangeres enten i Brinkerne 
eller i forsamlingshuset. 
Evt. sammenlægning af nogle foreninger. 
Cykelsti mellem Baunshøjvej og Mejlvang-
vej. 
Køkkenfri aften hver anden måned. 
(fællesspisning) 
Øge sti området i brinkerne. 
Genetablere en børnehave. 
Sognecykling. 

Zumba, som er en ny danseform. 
Biografklub. 
Arrangere en bustur til udlandet, lig turen 
til Holland. 
Mødekonsulenterne rundede af med at sige, 
at hvis man sammenlægger foreninger, 
kræver det en meget stærk styring/ledelse, 
hvis det skal kunne fungere. 
 
Venlig hilsen 
D. Lundgaard 
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Referat fra sogneforeningens generalforsamling torsdag den 18. nov. 2010. 
 

Anders Jensen blev valgt som dirigent. Derefter aflagde formanden, Dennis, års-
beretningen.  
Der var ingen kommentar til den, så vi kørte videre med fremlæggelse af regn-
skabet. Der var et underskud på ca. 27.000 kr. Det skyldes, at der var en rimelig 
stor regning på plæneklipperen, og at der blev købt en mobil dankortautomat. 
Regnskabbet blev godkendt.   
Bestyrelsens forventninger til det kommende år er, at vi vil afholde de sædvanli-
ge aktiviteter så som stidag, Sankt Hans, bowlingtur og ikke mindst det kom-
mende borgermøde. Der var ingen indkommne  forslag, men Dorte Lundgaard 
kom med et ønske om en hjertestarter til byen. Vi synes alle, det er en god ting at 
have hængende i byen, så det blev hurtigt besluttet, at det ville sogneforeningen 
gerne betale.  
Vi fortsatte med valg af bestyrelsesmedlemmer. Berit Brødsgaard og Bente Chri-
stensen var på valg. De ønskede begge genvalg. Til første runde efterlyste vi for-
slag til valg. Der var mange forslag, men ikke alle ønskede valg. Vi kom til 4, 
som ville stille op: Anders Jensen, Michael Thiemke, Berit Brødsgaard og Bente 
Christensen. Derefter kørte vi en afstemningsrunde. Det blev Michael med flest 
stemmer og Anders med næstflest. Berit blev 1. suppleant og Bente blev 2. sup-
pleant. Den valgte revisor blev igen Kirsten Nielsen.  Under evt. blev der snakket 
om det kommende borgermøde og de fællesmøder, som bliver afholdt ca. 4 gan-
ge om året med alle foreninger i byen. Anders fortalte om de 2 møder, som er 
blevet holdt med Varde Kommune. De  blev kaldt ”en fremmed kommer til by-
en”. 

Sogneforeningen har konstitueret sig således. 
Formand:  Dennis H. Pedersen         Sekretær:           Lone Clausager 
Næstformand: Michael Thimke              Bladansvarlig: Manja Kuilboer 
Kasserer:  Anders Jensen 
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Fællesmøde for foreningerne i Strellev er torsdag den 24. februar 
2011 kl. 19.30 på Strellev Friskole  

BOWLINGAFTEN I TARM BOWLINGCENTER 
Fredag den 18. marts 2011 kl. 19.00 
  
Pris :  175,- pr. person inkl. spisning 
Menu: Spareribs eller marineret kylling 
  
Tilmelding: Senest den 13. marts 2011 
Til:  Lone Clausager, Tlf. 2855 1690  - gerne sms 
  
Arr.   Strellev Sogneforening 

Det er tid til forårsrengøring i Brinkerne. 
Derfor indkalder Sogneforeningen til 
  
STIDAG LØRDAG DEN 16. APRIL KL. 10.00  
  
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. 
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VIGTIG MEDDELELSE! 

 
Årets marked bliver i år flyttet godt en måned frem. Det bliver den 2. og 3. juli 
2011. 
Husk at sætte kryds i kalenderen. 
 
Vi er i skrivende stund ved at planlægge årets marked. Der vil blive nogle æn-
dringer i programmet i forhold til tidligere. 
Måske bliver der ingen traktortræk, men vi vil satse på ringridning om lørdagen, 
måske med optog og musik. 
Vi håber på flere kræmmere. Ligeledes vil der måske blive et område for børn 
som kan sælge det, som de mener, de kan undvære. De vil få gratis stadeplads. 
Men kun med egne ting, som andre børn kunne få glæde af. 
Vi håber på god tilslutning til markedet. Vi ses den 2. – 3. juli 2011 i Strellev til 
et par hyggelige dage. VEL MØDT. 
 
Tage  

Referat fra generalforsamlingen den  29. 
oktober 2010 
 
Ordstyrer: Hans Raunkjær 
 
Formandens beretning 2010  
Markedet i 2010 var ikke den store succes. 
For første gang i min tid fik vi et rigtigt 
underskud, ikke noget med gebyrer udefra 
og den slags. Markedet gav underskud, 
som Svend Chopart vil komme ind på. 
Men vi havde også alle oddsene imod os. 
Vejret var det værste, som jeg kan huske. 
Vi var meget uheldige. Havde det været i 
uge 32, som vi plejer, havde det været 
kanon godt. 
Men vi var tvunget til at rykke det en uge 
på grund af den ekstra uge 53 sidste år. Vi 
kom i konkurrence med Ådum med hen-
syn til traktortræk og med Korskro Mar-

ked, som også var rykket en uge frem. Det 
mente vi ikke i bestyrelsen, at vi kunne 
konkurrere med. 
Vi havde alt for få besøgende. Derfor faldt 
omsætningen. Så i fremtiden må der gøres 
noget drastisk efter min mening, så hvis vi 
skal være realistiske. skal der helt nye bol-
ler på suppen i fremtiden. 
Der skal simpelthen findes et helt nyt kon-
cept, hvis vi skal fortsætte. 
Vi har stadig penge i kassen efter i aften, 
omkring 40 – 45.000.  
Vi kan vælge at stoppe nu mens legen er 
god og så sige: ”Det var det efter 20 år i 
branchen”, for det var nemlig det 20. mar-
ked i den form 
 
Vi kan vælge at slå en streg, og dermed 
finde på noget nyt. Jeg tror, at hvis vi skal 
fortsætte, så skal vi finde et andet tids-
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punkt på året. Måske skal det være i juni 
måned, før ferien begynder. Noget skal der 
ske. De sidste års betragtninger er mine 
personlige holdninger og meninger for 
fremtiden. 
Men ellers vil jeg sige, at markedet blev 
afviklet på en god og flot måde. Alle som 
var involveret ydede en stor indsats. Tusind 
tak skal I have.  
Der er nogle ting, som skal drøftes. Traktor-
træk er der nye regler for, har jeg ladet mig 
fortælle. Det skal undersøges. Der var for få 
traktorer. 
Havetraktortræk gik fint med god tilslut-
ning af traktorer. 
Ringridning var efter min mening en stor 
succes med 17 heste. Det må vi gøre noget 
mere ud af næste år. Ingen tvivl om det. 
                                                                                                                                      
Gocart er godt for børnene eller sjovt for 
dem. Jeg synes, det må fortsætte i den form. 
Pølsevogn havde efter omstændighederne 
en rimelig omsætning. Den skal fortsætte, 
synes jeg. 
Teltet var anderledes i år, men ganske ud-
mærket til vores marked, synes jeg. Omsæt-
ningen var for lille. Festen om aftenen hav-
de for få deltagere, men det har måske en 
forklaring. Mange var til bryllup. 
Vi fik kun solgt 1400 lodder i lotteriet, og 
det er for få.  Måske skal vi have vores egen 
tombola i stedet for ???? 
Men så er der kræmmerne. Dem var der for 
få af. Jeg synes, vi gør mange ting for at få 
dem til at komme. Men det skyldes nok, der 
er for få besøgende og måske dårligt vejr.  
Men ellers vil jeg sige, at alle har gjort en 

god indsats. Endnu engang, tak for det. Jeg 
synes godt, vi kan være stolte af, at vi har 
magtet opgaven ved at stå sammen på godt 
og ondt. Det er i krisetider, man bliver krea-
tiv  og må finde nye veje og løsninger, og 
det er jeg sikker på, vi kan omkring marke-
det også. 
Og så kan jeg meddele, at Benny mener, at 
vi skal finde en ny pølsemand. Det er vi 
kede af, for du har gjort det fremragende i 
mange år. Ligeledes har Ghita meddelt, at 
hun gerne vil stoppe som sekretær på papir-
området. Det er vi også kede af, for du har 
gjort et kæmpe arbejde for at mangfoldig-
gøre alt på kopi og papirarbejdet, Har I en 
afløser?? 
Men tusind tak for jeres indsats for marke-
det i mange år. Tak skal I have. 
Men også tak til alle vores sponsorer. Uden 
jeres støtte ville vi simpelthen ikke kunne 
gennemføre markedet. Tak til bestyrelsen 
for godt samarbejde.  
Jeg synes godt, vi kan være stolte af det 
sammenhold, som vi viser, når der skal 
knokles for at få det hele til at gå op i en 
højere enhed. Så sloganet ”Fælles hjælp, 
fælles glæde” er der stadig. 
 
Regnskab: Der var et negativt resultat på 
22.563,44 kr. 
 
Beretning og regnskab blev godkendt. 
 
 

 
Valg til bestyrelsen: Kristian Haahr og Kjeld B. Hansen ønskede ikke genvalg. 
Valgt blev:   Dennis Pedersen og Lars C. Nielsen. 
Suppleanter:   Flemming Fisker og Ernst Øllgaard. 
Revisor:   Genvalg til Hans Raunkjær og Bente Schelde. 
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STRELLEV REVYEN 
Så er det nu, du skal komme frem med dine sjove historier og oplevelser!  
Har du noget, vi evt. kan bruge til revyen, så skynd dig og send en mail  
til Annika Bertelsen på:  

annikabbertelsen@mail.dk 
 

        Hilsen Revyholdet 

Strellev Foredragsforening afholder generalforsamling 
torsdag den 3. februar 2011 kl. 19.30 i Strellev Forsamlingshus 
  

Der serveres kaffe m/brød 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Vel mødt! 

              VINTERFEST I STRELLEV FORSAMLINGSHUS 

                          FREDAG DEN 25. FEBRUAR 2011 

                                       KL. 19.00 
  

Menu:       Sild m/karrysalat og æg 

                 Vildtmarieneret kamsteg m/kartofler, salat mm. 

                 Kaffe m/kage 

  

Musik:        2 x Frøsig 

  

Revy:         Opføres af lokalt revyhold 

  

Pris:          Kr. 200,- pr. person 

  

Tilmelding:  Senest den 18. feb. til Birthe Riknagel - 75 246491 

                                         eller Birthe Pedersen - 75 250399 
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Generalforsamling  

torsdag den 10. marts kl. 19.30 i  
Lyne Hallen.  

Volleyball stævner i Lyne hallen 
 

Tirsdag den  8. februar kl. 19.00 Senior Volleyball stævne 
Tirsdag den 22. februar kl. 20.00  Senior Volleyball stævne 

Lørdag den   5. marts kl. 10.00  Kidsvolley stævne 

OBS! LOPPEMARKED I LYNE HALLEN. 
 

Dette år løber det af stabelen den 21. maj. 
Vi samler ind den 20. maj. Har du et par timer tilovers disse dage, vil 
vi gerne høre fra dig. 
Kom og gør en god handel og støt Strellev - Lyne G.U. 
  
Mvh. 
Birgitte Kristensen - tlf. 5355 0822 
& 
Louise Hvelplund – tlf. 2880 2234 
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FREDAG DEN 18. MARTS 2011FREDAG DEN 18. MARTS 2011FREDAG DEN 18. MARTS 2011FREDAG DEN 18. MARTS 2011    
Kl. 19.00 I LYNE HALLENKl. 19.00 I LYNE HALLENKl. 19.00 I LYNE HALLENKl. 19.00 I LYNE HALLEN    

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

stiksæson med masser af aktive og sjove timer. 

Derfor vil vi gerne vise jer hvad vi har lært. Dette foregår ved 

SLGU`s årlige gymnastikopvisning. 

 

Mor, Far & Barn 

De små rå 

Mix 1 

Mix 2 

 

Vores gæstehold i år er  

 

Lomborg gymnastik og idrætsefterskole 

                                                  Entrè: 
Voksne 40 kr. & børn fra 10 år 20 kr. 

 
Gratis kaffebordGratis kaffebordGratis kaffebordGratis kaffebord    

    
 

Arrangør: Gymnastikudvalget SLGU 
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De indendørs aktiviteter kører på fuld tryk. Men vi er allerede i fuld gang med at 
planlægge den kommende udendørs fodbold sæson. Det kunne være rigtig fedt 
at få gang i en masse fodbold til sommer. 
 

Fodbold giver motion, sammenhold  & kammeratskab 
 

Vi har prøvet at lave nogle forslag til de kommende hold, men vi har brug for at 
vide om der er netop lige det hold, du gerne vil være med på. 
Udfyld derfor denne flap nedenfor, hvis du gerne vil spille fodbold i SLGU til 
foråret. 
 

Afleveres til Johan Jorna, tlf. 2175 1719 eller Tina Skak. 
 

Fidusbold fra 2 år - 3år: Vi skal lære de første ord og udtryk i fodbold, lege  
    med bolden, prøve at drible, kaste og gribe, lave  
    ”højder” og hovedstød. Vi skal leg Peter Plys i 100 
    meter skoven, se hvem der henter flest gulerødder  
    (kegler) og meget andet. 
 
Bold & Leg 4-6 år:   (Vi tilmelder hold til turneringen, hvis det har  
    interesse) 
Piger  årgang 02 - 04 
Drenge  årgang 01 - 03 
Drenge årgang 98 - 00 
Fodbold for sjov for både pige og drenge årgang 96-97   
Dame senior  
Herre senior 
Old Boys 
 
----------------------- klip ------------------------ klip ------------------------ klip -------
-------- 
 
Navn:_____________________________________ 
Årgang:____________________________________ 
Andre ønsker til 
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Blomstertogt i Holland. 
Hvert år i april plejer jeg at deltage i Røde Kors' blomstervandring. Det er den 19. gang 
vandringen bliver afholdt i år, og finder sted den 16. april.  
Man vandrer gennem de mange frugtplantager, der i denne periode lige er begyndt at 
blomstre og man oplever mange små byer, der ligger på ruten. Kort sagt vandrer man (i 
sit eget tempo) gennem en utrolig smuk natur, og oplever en lidt anden side af Holland. 
Man kan vælge mellem 4 forskellige ruter, nemlig 8, 15, 25 eller 40 km. Hele begiven-
heden arrangeres af  Røde Kors, og overskuddet går til mennesker, der har behov for 
det. Så for de 7,50 euro turen koster, får man ikke kun en fantastisk oplevelse, men man 
hjælper også. 
Jeg tænker, at I måske kunne have lyst til at deltage i denne vandretur sammen med 
mig. Sidste år deltog der 31.400 mennesker, og det er en unik oplevelse at vandre med 
så mange mennesker fra nær og fjern.  
Men det hele er ikke bare en smuk vandretur. Undervejs er der mange hvilesteder, hvor 
man kan købe mad og drikkevarer eller lytte til forskellige bands, hvilket bidrager til 
den utrolige festlige stemning. 
Har I lyst til at høre mere om turen, kan I altid ringe eller skrive til mig. Jeg kan træffes 
på 22511542 eller corrievanderveen@hotmail.com 
http://us.mc394.mail.yahoo.com/mc/compose?to=corrievanderveen@hotmail.com 

Hvis vi nu bliver en stor gruppe, kunne vi jo tage en bus derned. 
 
Kærlige hilsner, Corrie Van der Veen.  



15 

Menighedsrådets medlemmer er: 
Agnethe Jensen    7524 5062 
Jens Krogh        7525 0280 

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

 K i rke ny t  

Nyt fra menighedsrådet…….  
 
Siden sidst har vi haft nogle nye tiltag i forbindelse med nogle af gudstjenesterne. 
Efter Alle Helgensgudstjenesten var det muligt at få lys til at sætte på gravene på 
kirkegården. Mange tog imod tilbudet, og det var et meget smukt syn med de 
mange lys på kirkegården, da mørket faldt på. 
1. søndag i advent deltog Strellev Friskole med et optrin ved gudstjenesten. Efter-
følgende var der frokost i forsamlingshuset, ca. 50 tog imod invitationen. Vi hav-
de et par hyggelige timer sammen. 
Champagnegudstjenesten nytårsaftensdag blev en festlig optakt til nytårsaften. 
Det blev en festlig gudstjeneste rundet af med et glas champagne og kransekage.  
 
Dette var nogle af de tiltag menighedsrådet har sat i gang.  
 
Onsdag den 23. marts vil vi gerne invitere til Menighedsmøde i forsamlingshu-
set. Vi starter kl. 18. med lidt at spise. Efter maden vil vi gerne have en dialog 
med jer om vores kirke og de planer, der er for den kommende renovering, ideer 
til nye tiltag m.v. Vi håber, at rigtig mange vil komme, så vi kan få en god dialog. 
 
Palmesøndag den 17. april er der Påskevandring. I lighed med sidste år starter 
vi i kirken kl. 14.00. 
 
De 2 næste menighedsrådsmøder er berammet til den 9. februar og den 3. marts. 
Sted er ikke fastlagt endnu, men kan oplyses ved henvendelse til undertegnede. 

 
Birgtte Kudsk 
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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 2011 
STRELLEV KIRKE 
 
FEBRUAR: 
  6. 5. s. e. H. 3 k. 10.30 Buelund 
    Kirkekaffe 
13. Sidste s. e. H. 3 k.   Ingen 
20. Septuagesima 19.30 Vestager 
27. Seksagesima   9.00 Vestager 
 
MARTS: 
  6. Fastelavn 14.00 Vestager 
    Kirkekaffe 
13. 1. s. i fasten   9.00 Vestager 
20. 2. s. i fasten 19.30 Vestager 
27. 3. s. i fasten   9.00 Buelund 
 
APRIL: 
  3. Midfaste    9.00 Vestager 
    Kirkekaffe 
10. Mariæ Bebud. 10.30 Vestager 
17. Palmesøndag 14.00 Vestager 
    Påskevandring 

 
 
 
 
 

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. 

År 2010 i Strellev sogn og kirke 
Antallet af fødte og døde henviser til 
dem, der er registreret i sognet. Tallet i 
() står for 2009 

Fødte:7 (0)  
Drenge: 1(0)  
Piger: 6(0)  
Døbte: 4(0)  
Navngivelse: 1 
Konfirmerede: 3(7)  
Viede: 2 par (1)  
Kirkelig velsignelse: 0 par (0)  
Døde: 0 (1)  
Begravede på Strellev kirkegård: 3 (3) 
Heraf urner: 0 
Udmeldte: (0)  
Optaget: 2 (0) 
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Konfirmation 2011, alle dage kl. 10.00 
1. maj Ølgod Kirke: Skolen ved Skoven 
8. maj Ølgod Kirke: 7A, Byskolen 
15. maj Ølgod Kirke: 7B, Byskolen 
29. maj Bejsnap Kirke: Lindbjerg Skole 
Friskolen aftales senere. 
                                                                                                                                      

Udsyngelse og henfølge. 
Da  K.M. Holm blev sognepræst i Øl-
god-Strellev Pastorat i 1955 var I.C.  
Christiansen førstelærer  i Strellev og 
kirkesanger ved Strellev Kirke.  Det 
var en del af hans embede som kirke-
sanger, når der var dødsfald, så at syn-
ge ud i hjemmet og at være med ved 
henfølget til kapellet.   Da B.V. Chri-
stensen i 1959 efterfulgte I.C. Christi-
ansen  både i skolen og i kirken, så 
overgik  disse forpligtelser til B.V. 
Christensen.  Da B.V. Christensen flyt-
tede til Ølgod i 1982 så gik forpligtel-
sen til at synge ud langsomt over til  
præsterne.  Det siges nu af bedemænd 
her på egnen, at  de to præster i Ølgod 
er de eneste, som nu synger ud. I de 
øvrige sogne heromkring foretages ud-
syngelsen så af  bedemanden. 
I  Ølgod sogn med de syv skoler i land-
distriktet var det sådan, at det var de 
lokale   førstelærere, der foretog udsyn-

gelsen.  I Ølgod var det ligeledes før-
stelæreren, der var kirkesanger.  Da de 
fire skoler i Østsognet blev sammen-
lagt  omkring 1970 og da  skolerne i 
Vallund, Forsomho og Vestkær blev 
nedlagt, så  blev forpligtelsen til udsyn-
gelse overtaget af  præsterne.  Min ko-
ne, Bodil Tybjerg, der  blev  sogne-
præst i Skovlund og residerende kapel-
lan i Ølgod-Strelluf  pastorat, kan end-
nu huske, hvordan hun blev irettesat af 
pastor Holm, da hun engang ikke mød-
te op og var med til udsyngelse.  Hun 
var nu heller ikke blevet instrueret her-
om. I Skovlund hvor vi var bosiddende 
var det  nemlig stadig førstelæreren, 
Jens Ladekjær, der også var kirkesan-
ger, som foretog udsyngelsen.  Når det 
var lærerne og ikke præsterne, der sang 
ud, hang det sammen med, at  det var 
besværligere at få fat i præsten end at 
få fat i læreren.   Da en del dødsfald 
efterhånden  fandt sted på sygehusene, 
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så bliver der nu også sunget ud  i syge-
huskapellerne.   Det sker nu  både i 
Herning, Esbjerg og  Grindsted.  
Da det er sådan, at  man altid skal kun-
ne få fat i en præst uanset om det er ved 
dag eller ved nat, så er det for mig na-
turligt at  præsten har ansvaret for ud-
syngelsen.  Sådan som bedemandsfir-
maerne er blevet større og større, så er  
præsten  nu den, som er nærmest ved 
familien.  Man kan selvfølgelig også 
selv synge ud. Ved udsyngelsen synges 
der først en salme. Dernæst følger en  
kort tale og herefter kommer så trosbe-
kendelsen. Der sluttes så med  endnu en 
salme. I kapellet synges der to salmer 
og derimellem bedes Fadervor.  
HV 
 
Gudstjenestetiderne.  
Da der skal tages hensyn til  ferier og 
arbejdstider, så sker fastsættelsen af 
gudstjenestetiderne   nu som regel tre til   
fire måneder før den aktuelle gudstjene-
ste.  Har man derfor brug for at  få bar-
nedåb en søndag kl. 10.30 – det er for 
mange det mest passende tidspunkt – så 
kan man,   så snart man har  besluttet 
sig for dagen,  kontakte en af præsterne, 
sådan at man kan bestille  barnedåb, 
den søndag/helligdag man ønsker det 
og det uanset den  planlægning, som 
endnu ikke er foretaget. 
HV 
 
 
 
 

Kirken   og Guds Rige. 
En  kirkelig vittighed, som nu er mindst  
hundrede år gammel lyder, at Jesus tal-
te om Guds Rige, men i stedet for så 
kom kirken. Det er selvfølgelig nød-
vendigt, at  der er en organisation om-
kring forkyndelsen af Guds ord, mens 
ellers  bliver der ikke megen ære til 
overs til kirken.  Når Grundtvig i sal-
men ”Fuglen har rede, og ræven har 
grav” – det er nr. 163 i den nuværende 
salmebog skriver: 
 ”Fuglen har rede, og ræven har grav, 
 sneglen bær´ huset på ryggen; 
 verdsligt vor Herre har intet deraf, 
 han har dog livet og lykken, 
 deler dem ærlig med hver, som tror: 
 Ånden og livet er i hans ord.” 
- så er disse ord for mig et udtryk for, at  
centrum i kristendommen er Jesus, så-
dan som han er bevidnet af  evangeli-
sterne.  Det begynder altså med  den 
enkeltes oplevelse af Gudsriget,  af                                                                                         
 Himmeriget, af Jesus, af Vorherre, af 
Helligånden.   Det ender  så med me-
nigheden og med kirken,  hvor  vi i fæl-
lesskab sørger for at få holdt ordene i 
live.  Der er også meget praktisk arbej-
de med kirkebygningen og med kirke-
gården. 
Når det er vigtigt at betone det prakti-
ske arbejde , hænger det sammen med, 
at det kan vi være fælles om.  
Det er til at tage og føle på.  
Når det derimod drejer sig om hvordan  
vi skal leve vort liv, hvordan vi skal 
forholde os over for Jesus moralske 
belæring, sådan som de udtrykkes i 
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Dagli’ Brugsen Lyne 
kører varetur 
���� 75 25 00 08 

ÅBEN   Mandag - Søndag Kl. 8.00 - 20.00 
               

Bjergprædikenen:  
Salige er de barmhjertige, thi dem skal 
der vises barmhjertighed.  
Salige er de, som stifter fred, thi de skal 
kaldes Guds børn. 
Ja, når vi kommer til  spørgsmålet om 
hvordan vi skal forholde os til  det vid-
nesbyrd, som apostlene aflægger om 
Jesus, ja, så  kommer vi altid i diskussi-
on.  
Det er vel også det som  blandt religio-
nerne er et særkende for kristendom-
men:  Når vi ikke kan blive enige, hæn-
ger det sammen med at vi  alle hver for 
sig har for meget i klemme i tilværel-

sen.  Vi vil ikke lade os noget sige  ud-
over at vi skal overholde både straffelo-
ven og færdselsloven og  den øvrige 
demokratiske lovgivning.  
Vi tager hver for sig  Jesus til os.  Vi 
kæmper for at få det hele til at hænge 
sammen. Vi slås for, at der skal blive 
overskud, så  der er noget at dele ud af.  
HV 
 
 
 
 
 
 



Udgives af Menighedsrådet og SogneforeningenUdgives af Menighedsrådet og SogneforeningenUdgives af Menighedsrådet og SogneforeningenUdgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen    
Bladet udkommer:Bladet udkommer:Bladet udkommer:Bladet udkommer:    

1. febr.  1. april  1. juni  1. 1. febr.  1. april  1. juni  1. 1. febr.  1. april  1. juni  1. 1. febr.  1. april  1. juni  1. sept. og sept. og sept. og sept. og     1111. nov. nov. 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. 

Februar: 
  3. Foredragsforeningens  general-
 forsamling * 
24.  Fællesmøde for foreninger  * 
25. Vinterfest * 
 
Marts: 
10. SLGU’s generalforsamling * 
18.  Bowling i Tarm * 
18.  SLGU’s gymnastikopvisning * 
23.  Menighedsmøde * 
 

April: 
16. Stidag 
16. Røde Kors blomstertogt i Holland 
17. Påskevandring 
 
 
 Vedr. * Se tidspunkter i bladet. 
 
 
 
  
 

Aktivitetskalender 


