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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:                       annika-peter@bbsyd.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 
SFO: 
Børneborgen:                           30 31 13 75 
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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STRELLEV VANDVÆRK 

Strellev vandværk blev grundlagt i 
1950 af borgere i Strellev by, men hvor 
mange der var med fra starten, står der 
ikke noget om i protokollen. Etable-
ringsudgifter er der ikke nævnt noget 
om, men der var forslag om, at man 
betalte 900 kr. pr. hus plus 56 kr. pr. 
tusind kr. ejendomsskyld. Der blev 
truffet aftale om, at man kunne betale 
andelen straks eller 10 rater årligt. Af-
drags tiden blev fastsat til 15 år. Drift- 
udgifter betales efter følgende udreg-
ning 1/pr. hus, 2/pr. person, 3/wc, 4/ 
havevanding, 5/bilvask. Hvad prisen 
var, står der ikke noget om. I 1956 blev 
der lavet en ny boring ca. 75 meter vest 

for vandværket. Så sker der ikke ret 
meget inden i 1964, hvor man ved ge-
neralforsamlingen blev enige om, at 
dele formuen som var 20.674 kr. med 
30 kr. pr. tusind kroners ejendoms-
skyld. I 1964 er det første gang, der står 
noget om driftsudgifter, som blev fast-
sat til 1 kr. pr. tusind kr. ejendoms-
skyld, og 20 kr. pr hus, 20 kr. pr. vok-
sen person og 20 kr. pr. toilet, som op-
kræves 2 gange årligt. I 1972 var der 
forslag om at tilslutte sig Ølgod vand-
værk. Der var mødt 30 medlemmer 
samt 8 interesserede ved generalfor-
samlingen. I 1973 blev det nedstemt at 
gå med Ølgod vandværk, men hvorfor 
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Dagli’ Brugsen Lyne 
kører varetur 
���� 75 25 00 08 

ÅBEN   Mandag - Søndag Kl. 8.00 - 20.00 
               

står der ikke noget om. Men der har 
sikkert ikke været vand nok i boringen, 
for samme år blev der lavet en ny bo-
ring ca. 300 meter øst for vandværket. 
Betalingen til driften blev i 1973 sat til 
125 kr. pr. hus og 50 kr. pr. person og 
25 kr. pr. ansat. 
I 1984 var der for meget nitrit i vandet, 
så der skulle gøres noget. Der blev talt 
om at gå med til Ølgod eller lave en ny 
boring og nye filteranlæg. Det blev til 
en ny boring og filteranlæg, som blev 
taget i brug i 1986. 
I 1988 blev der lagt ny hovedledning 
ned i byen samtidigt med, at der blev 
kloakeret. Der var 74 forbrugere som 
brugte 21.000 m3 vand. Tilslutningspri-
sen blev 1990 til 20.000 kr. i byen og 
30.000 kr. for ikke momspligtige på 
landet og 40.000 kr. for momspligtige 
landbrug,. Det er den samme pris, som 
gælder i 2011. Vandforbruget var 
36.384 m3 i 1995. Det var året før, der 
blev sat vandmåler op. I 1999 var afgif-
ten til staten på vand sat til 5 kr. plus 
moms. Det gjorde at vandforbruget 

faldt til 17.804 m3, det var et fald på 
18.580 m3 på 4 år. I 2006 var der 109 
forbrugere, og der blev brugt 27.985 m3 
vand, og filteranlægget blev udskiftet. 
Det gamle anlæg var ved at være tæret 
op efter 20 års brug. I 2007 blev der 
fundet colibakterier i vandet, det var 
den gamle vandtank, der var blevet 
utæt. Den blev sløjfet og den anden 
vandtank blev renset. Den 31/12 2010 
var der 117 forbrugere, der brugte 
52.538 m3 vand. Det er en stor stigning 
de sidste 4 år, da der er tilsluttet flere 
landbrug. 
Det var lidt om Strellev Vandværk ud 
fra det, jeg har læst i protokollen, som 
er fra starten af vandværket i 1950. 
Hvis der er nogen, der ved noget om 
gamle papirer eller andre ting om vand-
værket, vil jeg gerne have dem, eller de 
kan afleveres på lokal historisk arkiv i 
Ølgod.                    
Bent Gregersen   

Budstikken gives videre til Strellev 
Jagtforening 
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Fællesmøde for foreningerne i Strellev er torsdag den 12. maj 
2011 kl. 19.00 på Strellev Friskole.  

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. 

BOWLING 
Fredag den 18. marts havde Sognefor-
eningen arrangeret den årlige bow-
lingaften. 
Trods et uheldigt sammenfald med 
SLGU´s gymnastikopvisning, mødte 
den trofaste skare plus nogle nye op. I 
alt var vi 19 voksne og 3 børn. 
Vi havde en hyggelig aften med læk-
ker mad efter bowlingturneringen! 
 
Vinderne af turneringen:    
Nr. 3: Verner Knudsen, nr. 2:  Egon Sørensen og nr. 1: Ove Smidemann. 
Stor tak til SKJERN BANK for præmier til de placerede samt for gaver til børne-
ne og til BJERG VVS for trøstepræmier . 
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Strellev Friskole 
Adsbølvej 3  *  Strellev  *  6870 Ølgod  *  Tlf. 7525 0114  
Email strellevfriskole@gmail.com  *   
Hjemmeside  www.strellevfriskole.dk  

Det er nu godt 5 måneder siden Strellev 
Friskole startede egen SFO, som senere 

har fået 
navnet 
”Børne-
borgen”.  
Børne-
borgen 
har 12 
dejlige 
børn, 

fyldt med energi og gå på mod, en pas-
sende flok til én voksen. 
Det er vigtigt for mig, at Børneborgen 
er et fristed for børnene. Planen fra 
starten af, var at have et ”voksen-
styret” tilbud hver dag. Det er i stedet 
blevet sådan, at næsten alt er muligt, 

dog kan 
der ikke 
være 
gang i 10 
forskelli-
ge ting 
hver dag, 
for så slår 
mine 

hænder ikke til. Børnene vil rigtig ger-
ne lege både ude og inde. Vi har som 
regel gang i et Lego-projekt i det store 
rum ovenpå. En tur i gymnastik-salen 
er altid et hit, så den bruger vi flittigt. 
Et godt bål i haven hvorpå der kan ba-
ges brød eller pandekager, ristes æbler, 

laves pop-
corn, 
smeltes 
sne, ja 
såmænd 
bare det, 
at stikke 
en pind i 
ilden kan 
de fleste lide. Mange af børnene er me-
get kreative, så der bliver lavet mange 
flotte og fantasiful-de kunstværker. Der 
bliver spillet mange spil. En rask fod-
bold-kamp eller dødbold på multibanen 
går vi ikke af vejen for. Både haven og 
skolegården danner ramme for en god 
gang gem-
meleg. To 
gange har vi 
taget bussen 
til Ølgod, 
hvor vi har 
set film i 
Kulturhuset. 
Ja alt i alt synes jeg, vi har nogle dejli-
ge dage i Børneborgen.    
Jeg får ofte stillet spørgsmålet: ”Er det 
ikke lidt ensomt, at være den eneste 
voksne”?.  
Nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg har 
nogle gode kolleger på skolen, som 
kommer i SFO' en flere gange i løbet af 
dagen, og jeg er altid velkommen på 
lærerværelset til en snak og en kop kaf-
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fe. Der udover er der daglig kontakt til 
en del forældre.  
 
Da jeg i oktober blev ansat i SFO'en, 
blev jeg af bestyrelsen opfordret til, at 
læse til pædagog sideløbende med mit 
job. Da jeg det sidste års tid har over-
vejet at begynde at læse, tog jeg imod  
opfordringen. Det viste sig dog, at jeg 
mangler en gymnasial baggrund for at 
kunne starte på pædagogseminariet.  
Jeg har derfor valgt at læse til pædago-
gisk assistent som efterfølgende giver 
adgang til at læse videre. Da jeg har 6,5 
års erfaring inden for faget, kan jeg få 
merit for al praktikken, hvilket betyder, 

at jeg kan tage uddannelsen på 52 uger. 
Jeg starter på UC SYD i Esbjerg den  
4. april. Der er i mit sted ansat en vikar, 
en 45 årig mand fra Oksbøl, Kenneth 
Rasmussen.  
Kenneth er uddannet Diplom træner 
under Dansk Håndboldforbund og  har 
været træner for mange divisionshold, 
samt instruktør for ungdomstrænere. 
Der udover har Kenneth arbejdet med 
omsorgssvigtede børn i 4 år og med 
børnehave- og SFO børn i 8 år. Ken-
neth starter i Børneborgen mandag den 
28. marts.            
                                 Lene Hvergel. 
 

Stormøde. 
Onsdag den 2. marts var Strellev Friskole vært ved det årlige stormøde, som hol-
des sammen med ni andre friskoler i området. 95 personer var tilmeldt. Mødet 
startede med kaffe, derefter foredrag v/læsekonsulent og forfatter Karin Erbo Jen-
sen.  
Yderst velsmagende og veltillavet aftensmad, leveret fra Strellev Forsamlingshus, 
blev serveret og derefter var der tid til snak og debat i mindre grupper. 
Det var helt igennem en rigtig god dag, som skolen høstede megen ros for. Jeg vil 
gerne rette en stor tak til alle som på den ene eller anden måde har ydet sit til, at 
dagen forløb efter planen. 
Erling Simmelsgaard. 
 

Generalforsamlingen 
Ud over valg til bestyrelse mm., var der et vigtigt punkt på dagsordnen vedr. Strel-
lev Friskoles fortsatte drift. Vi mangler elever, mindst 10, for at kunne se en 
fornuftig start på det kommende skoleår. Bestyrelsen er i fuld gang med dette ar-
bejde, og er allerede i god dialog med Gårde Skoles bestyrelse og forældrekreds. 
Der afholdes informationsmøde her på skolen for Gårdeforældrene mandag den  
4. april og igen den 7. april for alle andre interesserede. Vi forventer, at disse 
møder afføder en tilgang af elever, men det vil den nærmeste tid vise. 
Under alle omstændigheder var der en positiv stemning og opbakning på general-
forsamlingen til, at alle sejl sættes til - for friskole i Strellev vil vi fortsat ha'!! 
Vi tror på projektet - og så er vi jo allerede kommet langt. 
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Nu er der igen gang i Strellev Forsamlingshus – det skal der 

også være i Strellev generelt. 
Den første etape er overstået, idet vi ingen tomme huse har. 
Derfor ændrer vi nu Støtteforeningen for Strellev Friskole til i stedet at hedde:  
Strellevs Venner. 
Den nye forenings formål er: 
  At arbejde for at der oparbejdes en kapital, som Strellevs foreninger kan låne   
  af efter behov. 
  Via indsamlinger og pengeskabende aktiviteter, at skaffe flere midler. 
  På forsvarlig vis at forvalte de til en hver tid værende midler. 
Hensigten er derfor at lave en indsamling i sognet.. 
 
Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 26. april 2011 klokken 19.30 
på Strellev Friskole. 
 
Venlig hilsen 
Tom Legarth 

 
Fra Strellev Puljepasningsordning. 
 
Strellev puljepasning, Ellen Smidemann, havde inviteret privat dagplejer 
Lisbeth Smidemann til fastelavn. 
Der var både prinsesser og forskellige dyr, for alle var udklædte, og vi 
slog katten af tønden. 
Børnene kæmpede meget med at få slået tønden i stykker, men til sidst 
måtte saksen frem, så vi kunne få slikket ud. 
Alle børnene syntes, at det var rigtig sjovt, da der faldt noget ud af tøn-
den. 
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LOPPEMARKED I LYNE HALLEN. 
 

Så skal der igen være loppemarked i Lyne. Dette år løber det af stabelen den 21. 
maj i Lyne hallen. Vi samler ind den 20. maj, og har du et par timer tilovers dis-
se dage, vil vi gerne høre fra dig. 
Kom og gør en god handel og støt Strellev - Lyne G.U. 
  
Mvh.. 
Birgitte Kristensen - 53550822  & 
Louise Hvelplund - 28802234 
 
Sommerfesten er d. 18. juni og B1 & B2 spiller. 

Vi er i fuld gang med planlægningen af markedet. Der vil være nogle æn-
dringer i forhold til forrige år. 
Traktortræk er taget af programmet, men der vil fortsat være havetraktor-
træk. Det er ikke helt fastlagt, om det skal være om lørdagen eller om 
søndagen. 
Der vil blive satset mere på ringridning, da vi tror det vil udvikle sig med 
tiden.  
Der vil blive gratis stadepladser for børn, som vil sælge egne ting, som 
andre børn kan få glæde af. 
 
Det hele foregår  den 2. - 3. juli 2011 
Endeligt program i næste nr. 
 
Tilmelding af stadepladser. 
Man kan allerede nu tilmelde sig, så man er sikker på at få en plads, da vi 
tror, der vil blive rift om pladserne i år.  
Vi kører efter først til mølle princippet. 
 
Tilmelding sker til Kristian Haahr på tlf. 7525 0017 / Mobil 2323 3171 
                                                                      E-mail; kristianhaahrmail.dk 
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Referat fra Foredragsforeningens 
generalforsamling den 3. feb. 2011 
  
Der var ialt 21 fremmødte - Anders 
Jensen blev valgt til dirigent. 
  
Formandsberetning v/Lotte: 
2010 blev et meget turbulent år i Strel-
lev Forsamlingshus. 
Året startede med, at vi så os nødsaget 
til at fyre Lisbeth Hansen, da vi opda-
gede, at der gennem de sidste par år 
havde været uregelmæssigheder i regn-
skabet. 
(Bevisligt ca. 60.000,- kr.) 
I hendes sted ansatte vi en kok ved 
navn Thomas Nielsen. Thomas havde 
kun lyst til at lave mad, men ønskede 
ikke at drive forsamlingshus. 
(Gik inden gæsterne var færdige med at 
spise.) 
(Kom ikke til de møder han aftalte med 
gæsterne.) 
(Ville ikke gøre rent efter sig.) 
(Holdt ikke de aftalte menuer.) 
Så det endte i stedet med en kogekone 
ved navn Jette S. Jensen, som har vist, 
at hun er god til at lave mad og omgås 
gæsterne og holde fokus på deres fest. 
Forsamlingshuset har indkøbt nye hår-
de hvidevarer: Vaskemaskine, kaffe-
maskine og opvaskemaskine.  
(Alt gik i stykker og nyt måtte til, også 

en længe ventet opvaskemaskine.) 
Bestyrelsen samt nogle gode frivillige 
kræfter har ombetrukket stolesæderne. 
Ryglæn mangler, men kommer her i 
det nye år. 
Taget er blevet fornyet på salen for 
midler fra LAG og Bankoudvalget og 
med god hjælp fra frivillige hænder. 
Præmiewhist er stoppet ved udgangen 
af 2010, da der hele året igennem kun 
har været 12-13 deltagere pr. gang. 
Annoncen i Ugeavisen er blevet reno-
veret. 
 
Arrangementer: 
- Der er afholdt fællesspisning med 90 
deltagere. 
- Afholdt foredragsaften med de andre 
foreninger med 96 deltagere. 
- Vi prøvede med julefrokost, men 
måtte aflyse pga. for få tilmeldte. 
 
Vi håber på, at der i fremtiden vil blive 
holdt flere fester, og at man vil gøre 
flittigt brug af huset. 
Der er meget få fester inde i år på nu-
værende tidspunkt, men vi håber og 
beder til, at der kommer flere. 
 
Siden generalforsamlingen er der sket 
en fordobling af antallet - så denne ud-
vikling håber vi vil fortsætte!!! 
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STRELLEV REVYEN er opført til vinterfesten i år, men oplever eller hører I 
noget, hvor I tænker: 
"DET ER LIGE TIL REVYEN", 
så send en mail om det til Annika Bertelsen på 
  
                                annika-peter@bbsyd.dk 
 
                                                                                  Hilsen Revyholdet 

Vinterfesten 
På trods af, at mange skulle noget andet lige netop den 25. februar, blev det trods 
alt en rigtig hyggelig vinterfest. 
Maden var god og veltillavet, og de friske opvartere fra SLGU gjorde sit til, at 
det blev en festlig aften. 
Efter revyen spillede brødrene Frøsig op til dans, og der blev danset lystigt til kl. 
01.00. 
Til næste års vinterfest er der musik til kl. 02.00. 
Håber man i god tid vil sætte kryds i kalenderen ved den sidste fredag i februar 
2012. 
 
Med venlig hilsen 
Sogneforeningen og Foredragsforeningen. 

 
På valg var Birthe Rignagel, Lotte Nielsen og Birthe Pedersen. Der var genvalg 
til alle tre, og bestyrelsen har konstitueret sig som tidligere: 
 
Formand        - Lotte Nielsen 
Næstformand - Kristian Thomsen 
Kasserer         - Dorte Lundgaard  
Sekretær         - Birthe Rignagel 
Bladudvalg     - Birthe Pedersen 
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     STRELLEV JAGTFORENING  
 

Flugtskydning: 
Alle flugtskydningsaktiviteter foregår på flugtskydningsbanen i Lyne i samarbej-
de med Lyne Jagtforening.  
Træningsskydninger:  
Sæsonåbning:   Mandag den 4. april kl. 18.30  

Herefter er der træningsskydning hver mandag  kl. 18.30 til 21.00. Sidste gang 
den 15. august 
Der er vandrepokal til årets bedste skytte i træningsskydningerne. 
Pokaloverrækkelse: Fredag den 26. august kl. 19.00 
Præmieskydning:  Lørdag den 4. juni  
Kommunemesterskab: Lørdag den 30. april 
 
Riffelaftener på Varde Kassernes Baner 

Bukketræf:   Onsdag den 16. maj fra kl 8.00 på Adsbølgård. 
 
 
 

Nyt fra menighedsrådet. 
 
Så blev der serveret……. 
Onsdag den 23. marts havde menighedsrådet inviteret til fællesspisning og debat, 
under overskriften ”Hvad kan Strellev Kirke ” gøre for Strellev? 
Efter en god middag gjorde Agnethe rede for menighedsrådets arbejde i det for-
gangne år.  
Vi arbejder stadig med at få kirken renoveret. Ansøgningerne er på vej gennem 
systemerne. 
Vi har forsøgt os med forskellige tiltag i løbet af året. Palmesøndag arrangerede 
vi sammen med sognets andre foreninger en påskevandring startende i kirken. 

 K i rke ny t  

Tirsdag den 4. april kl. 18 - 21 
Onsdag den 13. april kl. 18 - 21 

Tirsdag den 19. april kl. 18 - 21 
Torsdag den 28. april kl. 18 - 21 



14 

 K i rke ny t  
Alle Helgensdag, den første søndag i november, var der Alle Helgens gudstjene-
ste, hvor man efter gudstjenesten fik mulighed for at sætte levende lys på grave-
ne. 
Første søndag i advent blev fejret med gudstjeneste, hvor Friskolen medvirkede. 
Efter gudstjenesten var der frokost i forsamlingshuset. 
Nytårsaftensdags eftermiddag var der en meget festlig Champagnegudstjeneste, 
hvor sognets beboere, med deres eventuelle gæster fik mulighed for, at ønske 
hinanden et godt nytår med et glas champagne inden man gik hjem til sin egen 
nytårsfest. 
Ud over disse arrangementer er der kirkekaffe den første søndag i hver måned. 
 
Udover nye tiltag ved gudstjenesterne, arbejdes der på at renovere enkelte områ-
der på kirkegården. Den 2. maj afholdes der ”graverkursus” på Strellev Kirke-
gård. 50 – 60 kirkegårdsgartnere kommer på besøg og hjælper os med arbejdet. 
– kig forbi efter den 2. maj og se forandringerne! 
 
”Kirken må forandre sig, hvis den forsat skal have fodfæste!”    
             
Skal vores kirke være en af de kirker, der på sigt bliver lukket? Det ligger måske 
ikke så fjernt forude.  
Hvad kan vi gøre? Hvad er der galt? 
Menighedsrådet lægger op til samarbejde med de andre foreninger i sognet. 
Hvordan kan vi gøre det mere attraktrativt at flytte til og blive i Strellev?
Herefter gives stafetten videre til de andre foreninger! 
 
Jannik (Friskolens Støtteforening) foreslog at menighedsrådet skulle bevilge et 
beløb til køb af bus til friskolen og sognet. Dette ligger desværre uden for me-
nighedsrådets beføjelser, da rådet arbejder med offentlige midler. Vi har dog 
mulighed for at betale ”bussen” for at køre med konfirmander. 
 
Dennis (Sogneforeningen) havde ikke nogen forslag til forbedringer. Han havde 
kun ros tilovers til de mange arrangementer menighedsrådet og vore præster står 
for. 
 
Dorte (Foredragsforeningen) refererede til NETTOs blad ” Forandring i hverda-
gen, starter i sindet”. 
Dorte opfordrede os alle til: 
TAL GODT OM DE TING, DER SKER HER I STRELLEV!  
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 K i rke ny t  
Efter summepausen var ordet frit og meget blev diskuteret. Essensen af indlæg-
gene var, at vi skulle øge samarbejdet med Strellev, Ølgod og Bejsnap kirker og 
så måske skære ned på antallet af gudstjenester i Strellev. 
Den fælles holdning var dog, at vi gerne ville bevare vores egen kirke og menig-
hedsråd. Det er vigtigt at kirken er der, når vi har brug for den. 
 
Vores opfordring må være: Bak op om vore arrangementer. Det giver os lyst til 
at fortsætte arbejdet. – vi har indkøbt ”børnetasker”, så tag bare børnene med i 
kirke. 

Birgitte Kudsk 
 

 
Påskevandring 

søndag d. 17. april. 
 
 
Kl. 14  Starter vi med familiegudstjeneste i Strellev Kirke. 

  
Kl. 15  vandrer vi sammen til Kærgård Plantage.    
  Her vil der være bål, snobrød, kaffe og kage. 
  Rundt i skoven har påskeæggene gemt sig,  
  så vi skal på skattejagt. 

 
Kl. 18  slutter vi af med fællesspisning  
  i forsamlingshuset, underholdning ved Friskolen. 
   
  Kom og vær med hele dagen, 
  eller til det du har lyst til og mulighed for! 

 

Tilmelding til  Lene Hvergel, tlf. 5136 4552 senest den 12/4-2011.   
 

Jagtforeningen, Menighedsrådet, Sogneforeningen, 
Foredragsforeningen og Friskolen. 

 
 

HUSK: PRAKTISK TØJ OG FODTØJ 
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 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 
 
APRIL: 
  3. Midfaste    9.00 Vestager 
    Kirkekaffe 
10. Mariæ Bebud. 10.30 Vestager 
17. Palmesøndag 14.00 Vestager 
    Påskevandring 
21. Skærtorsdag 10.30 Buelund 
22. Langfredag 10.30 Vestager 
24. Påskedag   9.00 Buelund 
25. 2. Påskedag 10.30 Vestager 
 
MAJ: 
  1. 1. s. e. påske 9.00 Vestager 
    Kirkekaffe 
  8. 2. s. e. påske 10.30 Buelund 
15. 3. s. e. påske   9.00 Buelund 
20. Bededag  10.00 Buelund 
    Konfirmation 
22. 4. s. e. påske 10.30 Vestager 
29. 5. s. e. påske  Ingen  
 
JUNI: 
  2. K. Himmelfart 19.30 Buelund 
  5. 6. s. e. påske   9.00 Vestager 
    Kirkekaffe 
12. Pinsedag  10.30 Buelund 
13. 2. pinsedag   9.00 Buelund 

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. 

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

Anders Peter Breum  7524 4482 
Kristian Haahr  7525 0017 
Birgitte Kudsk  7525 0069  
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Konfirmation i Ølgod Kirke 
Søndag den 8. maj 2011 kl. 10.00 
Simone Gripke Dam Nielsen, Lynevej 68, Strellev 
Kaja Sandra Sejrup Christensen, Lynevej 44, Strellev 
 
Konfirmation i Strellev Kirke 
Fredag den 20. maj 2011 kl. 10.00 
Emma Gadegaard Thomsen, Kærgårdvej 8, Strellev 
Ditte Luz Lange, Tarpvej 16, Strellev 
Maja Hvergel, Tarpvej 9, Strellev 
Jane Arenhoff Eriksen, Lynevej 54, Strellev 
Kenneth Guldbrandsen Schmidt, Varde 
Tobias Arnbjerg Krogh, Tarpvej 15, Strellev 

Takkens løft fra jord til him-
mel 
Det fortælles, at en præst i Midtjylland 
engang stod på prædikestolen på Mid-
faste søndag og fortalte om Jesus, der 
bespiste 5000 mand med fem bygbrød i 
ørkenen. Men han kom uheldigvis til at 
bytte om på tallene og sige, at Jesus 
bespiste 5 mand med 5000 bygbrød. 
Hvad der fik en af sognets flittigste kir-
kegængere – Jens Pedersen – til at ud-
bryde: ”De ku’ A å ha’ gjor’!” 
To år efter, da kirkeåret var nået til 
samme søndag og samme evangelium, 
huskede præsten fortalelsen fra sidst og 
huskede da også Jens Pedersens be-
mærkning. Så nu passede han på at sige 
det rigtigt. At Jesus altså bespiste 5000 
mand med 5 bygbrød. Og så sendte han 

et blik ned til Jens Pedersen og spurgte 
”Kunne De også have klaret det, Jens 
Pedersen?” 
”Jow, herr’ pastor, hvis A had’ hawt æ 
levninger fræ sist!” 
Meget morsomt, ikke sandt? Men det er 
samtidig et eksempel på, hvor vi men-
nesker kan være nøjsomme. Både for 
præsten og Jens Pedersen var der nem-
lig åbenbart tale om et mirakel. De nø-
jedes med at diskutere, om det kunne 
lade sig gøre eller ikke kunne lade sig 
gøre. Og selve sagen nemlig underet – 
nåede de åbenbart ikke frem til. 
Mirakler – det er uforklarlige, heldige 
begivenheder, vi møder på vores vej: 
To biler støder sammen, køler mod kø-
ler, og ingen kommer til skade. En 
mand spiller i lotto og vinder en mil-
lion. En luddoven student går op til ek-
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samen og får tolv. 
Når vi møder sådan noget, står vi stille 
et øjeblik og virrer med hovedet og 
konstaterer, at der sker dog de særeste , 
heldige ting i verden. Vi forstår ikke et 
muk; men så går vi videre og glemmer 

det hele. Det, der er sket, gør ikke livet 
anderledes. Vi bliver bare en kende for-
bavsede. 
I den forstand (at det var en uforklarlig, 
heldig begivenhed) kan det selvfølgelig 
kaldes et mirakel, at Jesus bespiste de 
5000 mand med fem bygbrød og to 
fisk. Men ærligt og redeligt: At ville 
diskutere, om Jesus kunne gøre det eller 
ej, fører os ikke frem til det egentlige. 
Selvfølgelig kunne han gøre det. 
Søndagen før – 3. søndag i fasten – hør-
te vi Jesus sige, at han uddrev dæ-
moner ved Guds finger. Et mærkeligt 
udtryk, ikke? Men lad os bare forstå det 
ganske bogstaveligt – nemlig at Jesus 
gjorde det så let som ingenting. Han 
behøvede ikke hele armen; han klarede 

det med en finger. Man kunne fristes til 
at sige: med en lillefinger! 
Sagt på en anden måde: Hvis ikke han, 
som vi bekender som ”Guds enbårne 
Søn, vor Herre”, hvis ikke han kunne 
gøre mirakler, så hører alting op. 
Men dermed er vi bare endnu ikke nået 
til selve sagen – underet. Hvilken for-
skel er der på et mirakel og et under? 
Forskellen er stor. Et mirakel er – som 
nævnt – noget uforklarligt og heldigt, 
der får os til at virre forbavset med ho-
vedet, og så går vi bare videre. Men et 
under er Guds indgriben, der gør vores 

liv nyt. 
Underet behøver ikke engang være 
uforklarligt. Det kan være ganske al-
mindelige og forklarlige ting, der sker: 
Et par eksempler: En syg køres til ope-
ration og er bange; men så kommer 

pludselig Jesu ord på korset til ham: 
”Fader, i dine hænder betror jeg min 
ånd”. Og den syge bliver tryg, og ope-
rationen lykkes. Og så ligger manden 
bagefter i sin seng og stråler af lykke; 

for det var et under, der var sket med 
ham. Han havde oplevet jorden blive 
løftet op imod Himlen. 
Et andet eksempel – lige så almindeligt 
og forklarligt: Et ensomt menneske sid-
der i sin lejlighed og brænder efter at se 
et andet menneske. Han beder: ”Gud, 
send mig et menneske!” Og kort tid 
efter ringer det på døren, og derude står 
en gammel ven, der lige kom forbi. Da 
han er gået igen, sidder manden tilbage 
og takker Gud for det under, der var 
sket. 
Ikke sandt: igen var det noget daglig-
dags. Her er vi nede på jorden; men her 

er jorden ligesom også løftet op imod 
Himlen. Ja, det er faktisk underet i en 
nøddeskal. Nogle undere er sære og 
uforklarlige, mens andre er helt almin-
delige og forklarlige; men fælles for 

dem alle er, at de ligesom er løftet op 
imod Himlen. Og de, der oplever unde-
ret, nøjes ikke med at virre med hove-
det og derefter gå videre. Nej, de, der 
oplever et under, er selv blevet løftet op 
imod Himlen og véd med sig selv, at 
”det her er kommet til mig ovenfra.” 
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Der er derfor helt bogstaveligt en him-
melvid forskel på et mirakel og et un-
der – om det så var valget mellem et 
flot og imponerende mirakel og et lille 
uanseligt under, så vil vi dog i efter-
tænksomhedens stund meget vel kunne 
sige: ”Giv mig underet!” 
For det er undere ens liv trænger til. Vi 
går til, hvis vi ikke får lov til at blive 
løftet imod Himlen. 
En lille drengs åbenhed er det første, 
der skal til. Den lille dreng med de fem 
brød og de to fisk bliver et billede på, 
hvordan et menneske, der ikke selv kan 
”se”, alligevel kan handle og være med 
til at forvandle – også forvandle øjne og 
hjerte - til en umiddelbar hengivelse. 
Det, der derpå – og i sidste ende - skal 
til, er takken. At kunne sige tak til Gud 
og andre mennesker er en hovedsag for 
et menneske. Det er takken, der så at 
sige er den skål, et menneske modtager 
Guds undere i. Og hvis den skål mang-
ler, hvad så? Så siver Guds – og andre 
menneskers – godhed bort mellem fing-
rene på os, og spildes. 
På den måde er takken – eller skal vi 
bruge det gammeldags ord: taksigelsen 
– der for et menneske gør et mirakel til 
et under – også klar til at bringes på 
bane i de hverdage, der ligger foran os. 
Hvis vi indstiller vores liv på taksigel-
se, da behøver der ingen ende at være 
på den række af Guds gode undere, der 
venter os i den uge, som kommer. 
Jesus har engang sagt, at hvis ikke vi 
bliver som børn, kan vi ikke komme ind 
i Gudsrigets virkelighed og dermed 

skønne på underfulde hændelser. Det 
kunne måske hænge sammen med, at vi 
bliver så fornuftige som voksne, så kun 
et mirakel kan rokke os – og det vil blot 
være for en kort bemærkning. Som en 
person med alt for meget styr på sit liv 
kan man helt glemme at håbe stort. Til 
det store håb hører bønnen om at være 
parat til at opleve undere som de unde-
re, de er – undere, der viser os Gudsri-
gets fremtræden. 
Et barns håb er endnu ikke afsluttet; der 

er stadig en drøm om en virkelighed, 
der kan finde sted i det små – en virke-
lighed, som er fyldt med Gudsrigets 
kendetegn: Fred, glæde og livs-fylde 
for ethvert menneske. 
Det underfulde og undervirkende håb er 
til – ikke blot at dø på, men at leve på. 
Ja, hvad skal vi med ”håbsfattige” mi-
rakler. Må vi bede om undere, der kan 
gøre livet stort for os i de små ting. 
          Jens Thue Buelund 
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