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Bkkejagt med skydestok af træ  
En fortælling om forfædre, bukkejagt og skydestokke 
V/Ernst Øllgaard  

Fra de ældste tider har mennesket 
søgt at gøre det lettere og mere 
effektivt at samle og jage. Vi brugte 
gravestokke, spyd, bue og pil samt 
stave, der med en hurtig bevægel-
se kunne dræbe en fugl eller et lille 
pattedyr. Til de lidt større dyr blev 
der også brugt køller og kraftige 
spyd. Når urmennesket jagede i 
gruppe blev der brugt kaste- eller 
stikvåben. Allerede for en million år 
siden blev der anvendt kraftige 
spyd til at støde med. Det slankere 
kastespyd af træ med en skarp 
spids af sten eller lignende er må-
ske en halv million år yngre. I 1995 
blev der i et tysk brunkulsleje fundet 
flere kastespyd af træ der blev da-
teret til at være 400.000 år gamle 
(Schöningen ved Hannover) og er 
de ældste kendte træredskaber, 
som vi kender. Se artikel: 
"Schöningen spears - heritage of 
mankind"  Den svenske forsker Per 
Högselius, skriver om en "træalder" 
der stakte sig fra vores begyndelse 
til omkring år 1800. Begrebene sten
-, bronce- og jernalder er misvisen-
de for så vidt at træ hele tiden har 
været det vigtigste materiale. 
I andre kulturer udvikledes der boo-

merang og atlatl. Materialet til alle 
disse værktøjer var hovedsagligt 
træ og jægere har den dag i dag 
stadig en præference for "godt 
grej", hvilket for mange indebærer 
træ, ben, læder, jern og med tilta-
lende  formgivning og gerne med 
billeder og udsmykninger, der fra 
gammel tid skulle fremme jagtlyk-
ken og forhøje status hos ejeren. 
Herfra går den røde tråd gennem 
årtusinder frem til vores glæde over 
at eje og bruge en riffel, en kniv el-
ler en skydestok. 
Et godt træskaft til pile og spyd 
m.m. var afgørende for vore forfæd-
re. Blandt vore ældste navne finder 
vi Asger eller Asgeirr - Asernes 
spyd. Nogle af spydene fra 
Schöningen havde omtrendt sam-
me diameter som min skydestok og 
har sikkert ligget lige så godt i hån-
den den gang. 
Der er træ tilbage i riffelkolbe og 
forskæfte om end nyere og lettere 
materialer er ved at finde vej til jæ-
gerne af i dag. Vi vil have træ i 
knivskæfter og sågar i luksusudga-
ver af rygsække af skind med træk-
lapstol. Og selvfølgelig skal vi også 
have skydestokke i træ!  
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Når man skal færdes langsomt og 
forsigtigt, er støtten fra skydestok-
ken med som et tredje ben, og gør 
det muligt at placere fødderne præ-
cist uden at knække grene og forår-
sage lyde. Ligeledes er den dejlig 
at støtte sig til når man passerer en 
grøft eller forhindring i terrænet. 
Skal man gå i vand eller mudder, 
kan skydestokken bruges til at føle 
sig for, hvor dybden ikke overstiger 
støvleskafterne. I bjergene, hvor 
passage af en kraftigt fossende 
bæk altid skal gøres med forsigtig-
hed, er skydestokken uundværlig. 
Den kan bruges til at give en kam-
merat en forlænget hånd - og i me-
get stejlt terræn er den en behage-
lig hjælp, der giver støtte både på 
op- og nedtur. 
Når man går, bruger man den til at 
slynge små grene væk fra stien. I 
vådt græs holdes den foran knæe-
ne og slår de fleste dråber ned fra 
planterne, så det bliver lidt mindre 
vådt. 
På vandring kan skydestokken bru-
ges som vandrestav. Med et hurtigt 
dask gøres hunden opmærksom på 
at man har sagt "Hinter" og er jor-
den blød, kan den bruges til at tøjre 
hunden. Lagt vandret mellem to 
træer, kan den danne tagryg i en 
lille bivuak. Åbnes den, kan den 
danne åbningen i en trekantet bivu-
ak. Skulle uheldet være ude, kan 
den kortes ned til fine stave til sta-
bilisering af et brækket ben. 
Ved udsigten standser man og støt-
ter sig til skydestokken og nyder 
stilheden. 
Så også denne morgen hvor jeg 

stod stille i den mørke skov og glæ-
dede mig over at jeg havde flere 
dages jagt foran mig. 
Bukkejagten kan beskæftige jæge-
re det meste af sommeren. Den 
starter her d. 16. maj og varer i to 
måneder. For en del år siden ople-
vede jeg her en pürsch, som ikke 
burde have kunnet lade sig gøre og 
hvor skydestokken kom til at spille 
en afgørende rolle for det heldige 
udfald. 
I forsommeren kan man se rådyr 
der færdes ude i det åbne land-
brugslandskab på alle døgnets ti-
mer. Men morgen og aften er dog 
de bedste tidspunkter. 
I det første morgenlys gik jeg for-
sigtigt langs vejen ud mod skovkan-
ten. Vinden kunne næsten ikke 
mærkes inde i skoven. Langsomt 
bevægede jeg mig ud til åbningen, 
hvor markerne kunne ses. Et trin, 
kigge - og så et trin igen, indtil jeg 
var kommet helt frem og stod i sel-
ve kanten af marken og kiggede 
mod nord. Vinden var svagt vestlig 
og det småregnede lidt. Ikke et dyr 
var ude og man kunne her se langt. 
Der var en halv kilometer tværs 
over, hvor markerne holdt op og 
der igen var en skovkant. Langs det 
nord-syd gående skel mellem de to 
marker lå der en mergelgrav halv-
vejs mellem de to skove. Der var 
flere forskellige marker med afgrø-
der og flere mergelgrave mod vest, 
så langt man kunne se. 
Rutinemæssigt stillede jeg skyde-
stokken foran mig og placerede kik-
kerten ovenpå og begyndte at kon-
trollere det meget store areal for 
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tegn på rådyr. Ofte ser man jo kun 
ørene eller opsatsen, der stikker op 
over hveden eller en ryglinie i kan-
ten af en mark. Der var intet. Små-
frysende og med en lille længsel 
efter min varme dyne lod jeg kikker-
ten feje østover. I mit underbevidste 
noterede jeg at der ragede en tør 
grangren ud fra det nordøstligste 
hjørne af den nærmeste remise. 
Kikkerten og skydestokken drejede 
videre over landskabet og nåede 
endelig ud til landevejen uden et 
eneste rådyr! I størrelsesorden 50 - 
70 hektar. Surt. Men heldigt nok har 
jeg for vane at gentage turen med 
kikkerten tilbage til udgangspunktet. 
Da jeg kom frem til den tørre gran-
gren - var den væk! Da blev jeg mil-
dest talt meget forbavset og 
spændt. Afstanden var omtrent 250 
meter og da der må have været et 
dyr involveret, blev jeg stående 
med kikkerten placeret ovenpå sky-
destokken for at vente på, at dyret 
viste sig. Der gik et godt stykke tid 
og jeg var glad for at skydestokken 
støttede mine arme og aflastede 
mine skuldre. Pludseligt kommer 
der en råbuk op på kanten af mer-
gelgraven. Den havde en meget 
høj, kraftig opsats, der så skæv ud. 
Bukken viste sig ikke ret længe 
men forsvandt ned i mergelgraven 
igen. Hvordan skulle jeg kunne 
komme til den? Vinden ville tvinge 
mig til at nærme mig mergelgraven 
fra øst over en mark uden beskyt-
telse. Der er sjældent tid til at tvivle 
og overveje, hvordan man skal gø-
re, for så når dyrene langt væk 

imens. Så jeg travede raskt tilbage 
gennem skoven og udenom på øst-
siden langs landevejen og lidt læn-
gere nord på end hvor mergelgra-
ven lå. Det regnede stadig ganske 
fint og jeg havde et regnslag over 
mig når pürschen begyndte for al-
vor. Planen var, at jeg ville gå lang-
somt over marken mod vest, som 
om jeg ville passere mergelgraven 
75 meter nord for den. Forhåbentlig 
ville bukken så ikke springe, hvis 
den så mig.   
Selve mergelgraven består af en 
lavning i terrænet, en mindre vand-
flade omkranset af siv og med en 
skråning op mod marken, der er 
bevokset af pilekrat og brændenæl-
der. Jeg kunne ikke se bukken, når 
jeg nærmede mig. Standsede lang-
somt op et par gange og kiggede i 
kikkerten og var ret opgivende, da 
den nok alligevel allerede havde set 
mig og var forsvundet bagud gen-
nem mergelgraven og fortsat væk. 
Til sidst nåede jeg frem til kanten, 
våd af sved og satte mig ned på 
jorden og hvilede. Da jeg ikke hav-
de fået ham at se mere, var der to 
muligheder: At blive siddende og 
overlade initiativet til bukken, eller 
fortsætte pürschen men nu på alle 
fire. Jeg tog remmen af riflen og 
krængede forsigtigt regnslaget af 
mig. Så krøb jeg videre mod syd 
nærmere mergelgraven. At krybe 
med riffel, skydestok og håndkikkert 
er besværligt. Efter ca. 10 meter 
standsede jeg op og kiggede på 
mergelgravens kant lige ind i høj 
vegetation med tætte pilebuske 



6 

bagved. Ingen buk. Nu havde jeg 
ikke set ham i, hvad der føltes som 
meget lang tid. Jeg krøb videre...   
Det måtte bære eller briste. Jeg rej-
ste mig uendeligt forsigtigt op og fik 
løftet kikkerten - og så lige ind i ho-
vedet på bukken, der havde en me-
get stor kraftig, mørk opsats. Han 
stod lavt på skråningen med bagde-
len vendt nedad bakke. Kroppen 
var gemt nede i vegetationen og jeg 
var klar over at jeg ikke kunne sky-
de selv om afstanden nu var nede 
på måske 40 meter. Han kiggede 
på mig, men viste ingen tegn på 
nervøsitet. Øjnene var mørke og jeg 
lod mig rive med af spændingen og 
intensiteten i vores møde. Bukkefe-

beren rasede i 
kroppen.   
For at kunne 
skyde var jeg 
nødt til at kom-
me nærmere 
og få ham no-
genlunde fri for 
vegetationen. 
Nu begyndte 

en af de mærkeligste oplevelser, 
jeg har haft med en buk. Jeg havde 
bedømt mine chancer som små og 
de var ikke blevet større, da jeg 
havde opdaget, at han kiggede lige 
ud mod mig. Håndkikkerten blev nu 
også efterladt. Jeg krøb i sneglefart 
lydløst videre. Rejste mig op meget, 
meget langsomt, indtil jeg fik øje på 
ham igen. For at gøre hvad der for 
mig føltes som en evighed, lidt kor-
tere for læseren, skal jeg nøjes med 
at fortælle at jeg var oppe fire gan-
ge i skydestilling med skydestokken 

og pegede på ham uden at skuddet 
var rent nok. Halsskud ville jeg ikke 
bruge. Hver gang lidt nærmere og til 
sidst måtte det gå som det kunne. 
Jeg var klar over, at tættere kunne 
jeg ikke komme, uden at han 
sprang. I slow motion kom jeg op 
den sidste gang og skydestokken 
var mig til god hjælp, da jeg skulle 
sende kuglen igennem en lille lys-
ning i vegetationen. Hele kroppen 
dirrede af spænding og træthed og 
skydestokken hjalp mig til at holde 
riflen i ro. Til slut havde jeg fået pla-
ceret mig korrekt og bukken fyldte 
godt op i kikkerten. Med sigtekikker-
tens 4 gange forstørrelse på så tæt 
hold, virkede det umuligt at bukken, 
der kiggede lige ud på mig, ikke var 
over alle bjerge allerede. Skuddet 
rungede ud over markerne og gav 
ekko mod skovkanterne. Bukken 
faldt sammen og fik en hurtig død. 
For et øjeblik stod tiden stille og var 
fyldt med højtid og taknemmelig-
hed. Han lå hvor han havde stået 
den sidste lille times tid og først 
længe efter tror jeg at jeg forstod 
hvordan det kunne gå til, at jeg kun-
ne komme ind på til slut knap 15 
meters afstand af ham.      
I dag hænger han på væggen og er 
til dato en af de stærkeste bukke, 
jeg har skudt. Ikke smuk, med en 
stang pegende bagud og en opad 
og med små sprosser, men et godt 
minde af en meget spændende 
morgen-pürsch. Ikke langt derfra 
hænger også den nu pensionerede 
etbenede skydestok, som har tjent 
mig godt.  
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Foredragsforeningen byder på grilla�en. 
Torsdag den 25. august kl. 18.00. 
Hvis vejret bliver godt, sidder vi ude. I modsat fald 
trækker vi inden døre med vore bøffer. 
Arrangementet er tænkt som en gang fællesspisning, hvor  
børn også kan være med. De kan jo evt. lege på stadion, medens 
de voksne spiser færdig. 
Pris: For kartoffelsalat, salat og flute 50,- kr./ 25,- kr. for børn u. konfirmations-
alder. 
Der vil være et stort udvalg af kød, som man selv kan vælge mellem. Herfor 
betales separat. 
Tilmelding:  75 25 03 53 el. 75 25 03 99   

Sepp Piontek kommer til Strellev. 
Torsdag den 6. oktober kl. 20.00 
holder Sepp Piontek et spændende 
foredrag i Strellev Forsamlingshus. 
Kl. 19.00 serveres der smørrebrød, 
øl, vand og kaffe. 
Husk at bestille billetter i god tid på tlf. 7525 0353 el.  
3011 7903. Der vil blive rift om pladserne! 
Pris: 150,- kr. inkl. foredrag, smørrebrød, 1 øl el. 1 vand + 
kaffe og småkager. 
De 5 fællesforeninger. 

Budstikken gives videre til SLGU. 
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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 kontakt Annika Bertelsen på 
  
                                annikabertelsen@bbsyd.dk eller tlf.  24 65 93 37  
 
                                                                                  Hilsen Revyholdet 

NYT fra FORSAMLINGSHUSET: 
 
Mad ”UD AF HUSET”: 
 
FORRETTER: Tunmousse m. rejer og flute 40,- kr. 

Tarteletter m. høns i asparges 35,- kr. 
Hønsesalat m. flute   35,- kr. 
Torsk i fad m. rejer og flute  40,- kr. 

 
SOMMERTILBUD PÅ HOVEDRETTER: 
  
  2 slags kød + 3 slags salat og flute   115,- kr. 
Man kan vælge:  Kalkun m. bacon 

 Frikadeller 
 Krydret svinekam 
 Farseret nakkefilet 

 
Man kan vælge:  Kartoffelsalat, pastasalat og grøn salat, 

 Rucolasalat, coleslaw, tomatsalat 
 eller gulerodssalat 

 
DESSERT: Hjemmelavet is m. frugt   40,- kr. 

Ost med frugt, kiks og bolle   40,- kr. 
Frugt med råcreme    35,- kr. 
 

SMØRREBRØD:       pr. stk. 25,- kr. 
. 
Alle priser er ved bestilling til min. 15. pers.  Venlig hilsen  

 Jette Steiner Jensen Tlf. 3059 2575 

el. 7525 0255  
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Så vil vi nævne, at jerncontaineren jo fortsat står på 
p-pladsen ved Tarpvej. Den er nu overgået til Sog-
neforeningen. Tak fordi I bruger den flittigt. 
Vi håber I fortsat vil støtte Sogneforeningen på den-
ne måde! 
 

2-3 JULI. 2011 

Bestilling stadeplads    TLF    75250117   email: kristianhaahr@mail.dk 
Tilmelding Ringridning   Mobil 25392020 email: trn@bbsyd.dk 
Tilmelding Havetraktortræk  Mobil 40763796 email bjalderupvej1@bbsyd.dk 
Eller gå ind på strellev.dk 

Så har vi programmet klar for 2011. 
Der er sket nogle ændringer, da traktor-
træk er taget af programmet. Det blev 
for omkostningsfuldt efter bestyrelsens 
mening. 
Vi vil i stedet satse på ringridning og 
havetraktortræk. Vi syntes, det kunne 
være sjovt, om vi kunne slå det op til 
noget stort. Vi må se. 
Lodsedlerne er gået i trykken, så vi 
håber man tager godt imod vores sæl-
gere, når de kommer rundt. 
Og så er markedsfesten lørdag aften 
også på plads,. Det bliver med en ny 
musikker, ”Den Skrigende Skinke” 
Han skulle være meget underholdende, 
så vi glæder os, Sæt X i kalenderen. 
Maden er også på plads, så der skulle 
være lagt op til en festlig aften . 
Og så vil vi gerne sige tak til alle vores 
sponsorer, som støtter os år efter år. 
Det er fantastisk, uden jer, gik det ikke. 

Ligeledes tak til alle vores hjælpere, 
som er en uundværlig støtte. Uden jer, 
ingen marked. 
Tak til Benny og hans hjælpere, gen-
nem mange år. I har gjort det godt. 
Til sidst vil jeg gerne opfordre til, at 
bakke op om markedet, både fra Strel-
lev og Lyne. Det er mit håb, at vi kan 
stå sammen i de 2 sogne, og vise at vi 
når det gælder, kan hjælpes ad og der-
med trække på samme hammel.. Vi må 
vise vores styrke, selvom det er op ad 
bakke engang imellem. Vi glæder os til 
et par dejlige dage. 
 
Venlig hilsen 
 Tage. 
Og husk Fælles hjælp er Fælles glæde.  
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SANKT HANS AFTEN 
 
Torsdag den 23. juni 2011 kl. 18.30 - ???? 
fejrer Strellev Sogneforening Sankt Hans Aften i Brinkerne. 
  
Der kan købes pølser, kartoffelsalat, øl, vand, slik og 
kaffe. 
Båltale v. Erik Buhl kl. 20.00 
Bålet  tændes og heksen sendes til Bloksbjerg kl. 20.30 
  
ALLE ER VELKOMNE 
Arr. Sogneforeningen 

 

Som resultat af DGI mødet, har Ellen Smidemann sagt ja til at stå i spidsen for cykelture . 

Hun starter ud torsdag den 26. maj kl. 19.00 fra P – pladsen ved indkørsel til Tarpvej. Er der op-

bakning, vil det kunne blive en ugentlig begivenhed. 

Foreninger, firmaer, private og andre, der har en hjemmeside, bør jævnligt opdatere den.  
Der må gerne lægges billeder og små historier om, hvad der sker i hverdagen i Strellev 
ind på siden, så man kan se, at der sker noget i vores by.  
 

Henvendelse kan ske til hjemmesideansvarlig  
Dennis Pedersen, E-mail: strellev@mail.dk, tlf.: 75 25 09 59 

På grund af de kedelige omstændigheder, er vi nødsaget til at flytte hjertestar-
teren fra skolen til forgangen ind til toilettet og kontoret ved kirken. Der er 
aldrig låst, og der er lys uden for, som tænder, når man kommer gennem por-
ten. 

Hjertestarteren bliver flyttet lørdag den 18. juni 
2011.  
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Fra puljepasningssordningen: 
 
 Påsken 2011 
Torsdag den 14. april havde påskeharen fundet 
frem til strellev puljepasning, så privat dagplejer Lisbeth Smidemann 
og Lyne børnehave var inviteret til en lille påskeægjagt. 
Den sunde og den usunde påskehare havde hængt mange påskeæg og 
gulerødder op i træerne. 
Alle fandt påskeæg, men gulerødderne var ikke så populære. 
Børnene nød at lege sammen i Ellens dejlige have og stald. 
Vi håber at påskeharen kommer igen næste år. 
 
Venlig hilsen 
Lisbeth Smidemann 



14 

Kæmpemøller - som nabo. 
 
Varde kommune har en ambition om, at der meget snart skal være 40 kæmpe-
møller rundt omkring i Varde Kommune. 
 
Der er et projekt, hvor der kommer mellem 3 og 4  150 meter store møller op 
 
mellem Adsbøl og Malle.  Med I planen er også et projekt, der skal erstatte de 

eksisterende møller i Tarp med samme type møller. 
 
Vi er en del i Adsbøl og Malle, der er gået sammen, for at sikre os, at vi ikke får 
de møller så tæt på, at det kommer til at genere, hermed menes støj, der kan være 
så generende, at man ikke kan holde det ud, samt skyggekast, der også kan være 
virkeligt generende.  
 
Vi har helt tilfældigt opdaget at møllerne er projekteret. Vi har intet mod vind-
møller, tværtimod. Dog er der temmelig mange gener med den type møller, der 
opstilles nu, da de er så store som havmøller. Vi har været ude og besøge 2 fami-
lier, der bor lige op ad de 8 nye kæmpemøller i Ådum. Disse blev sat i gang den 
17. december 2010.... Det var en lidt rystende oplevelse, Den ene familie er så 
generet af larm og skyggekast, at de forlader deres hjem.  
 
Den anden familie er også meget generet at larmen fra turbinerne, som nærmest 
kan beskrives som larm fra en lufthavn.. 
 
Projekterne har været til offentlig høring i Varde på Smedeværkstedet, her den 6. 
maj, hvor vi var nogle fra Adsbøl og Malle, som tilhørere.  
 
Ønsker du / I at vide mere, kan I kontakte Lone Clausager, tlf. 2855 1690 eller 
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Dagli’ Brugsen Lyne 
kører varetur 
���� 75 25 00 08 

ÅBEN   Mandag - Søndag Kl. 8.00 - 20.00 
               

Berit Brødsgaard, tlf. 2259 3494. 
 
(VI mødes i gruppen inden den 25. Maj, for at skrive til Kommunen inden hø-
ringsperioden er slut. ) 

KØB OG SALG 
 

1 brugt, hvid ledhejseport med 3 vinduer – manuel betjening 
500,- kr. ( Tlf. 75 25 03 53.)  
 
Sort metal tv-underbord m. hjul 
50,- kr. ( Tlf. 75 2 03 53 ) 
 

Fællesmøde for foreningerne i Strellev er torsdag den 11. august 
2011 kl. 19.00. Sted oplyses senere. 



16 

     

    STRELLEV JAGTFORENING  
 
Bestyrelse: 
Formand: Ernst Øllgaard, tlf.. 2042 5188, e-mail: 
eol@mail.dk 
Næstfmd:/flugtskydning: Brian Qvist, tlf. 2169 8790 
Kasserer: Knud Jensen, tlf. 7524 5683, e-mail: knud_vita@mail.dk 
Sekretær: Morten Sandholm, tlf. 5362 6029, e-mail; sandholm-  
                                                                 _89@hotmail.com 
Hjemmeside: Peter Jensen, tlf. 2462 3864, e-mail; jen.peter@bbsyd.dk 
 
Pokaloverrækkelse i træningsskydning fredag den 26. august 2011 
Sportsugeskydning: Dato offentligøres på flugtskydningsbanen. 
Præmieskydning: Lørdag den 4. juni kl. 10.00.    
Pokalskydning: Lørdag den 20. august kl. 10.00. 

 

Billeder fra stidagen den 16. april 2011 
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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 
 
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 
19. Trinitatis 10.30 Vestager 
26, 1. s.s, e. trin. 10.30 Vestager 
 
JULI: 
  3. 2. s. e. trin. 10.00½Telt guds- 
   Tjeneste. 
10. 3. s. e. trin.   9.00 Buelund 
17. 4. s. e. trin.   9.00 Buelund 
24. 5. s. e. trin. 10.30  Vestager 
31. 6. s. e. trin Ingen 
 
AUGUST: 
  7, 7, s, e, trin.   9.00 Vestager 
    Kirkekaffe 
14. 6. s.e. trin. 19.30 Vestager 
21. 9, s, e. trin.   9.00 Buelund 
28. 10. s. e. trin. Ingen. 
 
SEPTEMBER: 
  4, 11. s. e. trin..    9.00 Vestager 
   Kirkekaffe 

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  

 K i rke ny t  
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 K i rke ny t  
Strellev-konfirmanders snak 
med tre kirkegængere 
 
Tirsdag den 22. marts midt på efter-
middagen tog Strellevs konfirmander 
ud og besøgte 3 af Strellev Kirkes kir-
kegængere. De delte sig op i tre grup-
per og havde forberedt nogle spørgs-
mål til dem: 
Emma, Mette og Cathrine besøgte 
Laurids Gravesen: 
Hvor tit går du i kirke? 
Hver søndag. 
Synes du, gudstjenesten er god, som 
den er? 
Det kommer an på, hvilken præst, der 
er der. Der er nogen, der siger noget, 
som jeg ikke tror på. 
Hvorfor går du i kirke? 
Fordi vi skal have noget at tro på – 
kristendommen. 
Har du altid gået i kirke? 
Ja, siden jeg som yngre begyndte i 
sangkor. 
Hvad betyder mest for dig ved gudstje-
nesten? 
Hvis jeg ikke har været i kirke, har det 
ikke været søndag. Det er ikke kedeligt 
at gå i kirke. Sangen er vigtig i guds-
tjenesten. Det hjælper ikke at mumle – 
man skal synge med! Min yndlings-
salme i kirken er: ”Se, nu stiger solen 
af havets skød” (nr. 754 i salmebogen). 
Ja, det bedste ved at gå i kirke er, at 
man kan synge med. Syng så Vorherre 
kan høre det! Den første salme, jeg i 
øvrigt kan huske, hed ”Denne er da-

gen, som Herren har gjort” (nr. 403). 
Det er dejligt, hvis de unge kommer til 
at kende både Fadervor, ”Gud ske tak 
og lov” (nr. 751) og ”Alle gode ga-
ver” (fra ”Vi pløjed og vi så’de”, nr. 
730). Jeg kan selv Trosbekendelsen. 
Den skal man kunne! 
Det er festligt at være i kirke. Det er 
godt; man skal bare vænne sig til det. 
Jeg er med i kirke til konfirmationer 
og til barnedåb – uanset hvilken søn-
dag. Alle kirker byder på noget; men 

Strellev Kirke er dog bedst! Jeg kom-
mer i kirken og kan sidde der alene; 

men det er dejligt, når der kommer 
mange. 
Jeg tror på kristendommen, hvis der er 
en opstandelse. Der er ikke noget para-
dis, synes jeg. Men jeg vil blive ved 
med at tro på kristendommen. Gud el-
ler en mægtig én har skabt verden. Jeg 
er ikke helt sikker på, at Jesus kunne 
gå på vandet. Jeg spekulerer på, om 
Gud er der til at redde én, når det går 
galt. 
Jeg tror på De 10 bud. De er gode at 
have til vores love. Det er vist filosof-
fer, der har udformet dem, men Vor-
herre står bag! 
Jeg synes, kristendommen er bedre end 
islam. Man burde tro på det; men jeg 

respekterer, hvis ikke man gør. Det er 
overtro, at muslimer ikke må spise gri-
se. Vi er til gengæld lidt for løsagtige, 
kan de synes om os. Der skal være al-
vor over det. 
Det daglige brød er det vigtigste at be-
de om. Man skal tro på det; ellers er 
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 K i rke ny t  
det tomhed. Det er i det hele taget rig-
tig vigtigt at tro på Gud. 
 
Jane, Maja og Ditte besøgte Kaja Jo-
hannesen: 
Hvor tit går du i kirke? 
Altså jeg går jo selvfølgelig i kirke, når 
jeg har lyst; men ellers sådan hver an-
den måned. 
Synes du, at gudstjenesten er god, som 
den er nu? 
Ja, og jeg synes specielt, at det er hyg-
geligt, når I fra Strellev Friskole optræ-
der med musik og sang, og når konfir-
manderne serverer kaffe og kage. 
Hvorfor går du i kirke? 
Jamen det gør jeg, fordi jeg synes, at 
det er hyggeligt at synge. Det er spæn-
dende at høre, hvad præsterne har at 
sige. Og så kan man altid få en god 
snak bagefter. 
Synes du, at det er godt med flere for-
skellige gudstjenester? 
Ja, jeg kan godt lide, når Strellev Fri-
skole optræder, og specielt når der er 
mange børn, fordi så kommer der nem-
lig også flere i kirke. 
Har du altid gået i kirke? 
Altså jeg har altid gået i kirke til sådan 
nogle store gudstjenester; men nu når 

vi er flyttet til byen – Tage og jeg – og 
er nabo til kirken, går jeg nok i kirke 

noget oftere. 
 
Kenneth og Tobias besøgte Dorte 
Lundgaard: 
Hvor tit går du i kirke? 
Omkring to gange om måneden. 
Synes du gudstjenesten er god, som den 
er? 
Ja, den er hyggelig. 
Hvorfor går du i kirke? 
Fordi jeg altid har været med som barn, 
da min mor spillede i kirken, hvor jeg 
voksede op. 
Synes du, det er godt med flere forskel-
lige gudstjenester? 
Ja, det er festligt; men man kunne godt 

gøre det sjovere for børnene. 
Har du altid gået i kirke? 
Ja, lige fra da jeg var lille. 
Hvad betyder mest for dig i gudstjene-
sten? 
Jeg synes, det hele er godt. 
            Tovholder: Jens Thue Buelund 

Toiletsæde. 
Toiletsædet til toilettet i Brinkerne er væk. Er der nogen, som véd, hvor det er, 
hører vi gerne om det.  
Det er 2. gang, det er væk. Det er irriterende, og så koster det også hver gang. 
Sogneforeningen. 



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. 

 
Juni: 
23. Sankt Hans Aften i Brinkerne * 
 
 Juli:  
  2. Heste- & kræmmermarked *  
  3.  Heste- & kræmmermarked * 
  2. Ringriderfest i teltet* 
  3. Gøglergudstje. V. Vestager * 
 
 
 

 
August: 
25. Grillaften i forsamlingshuset * 
 
 Vedr. * Se tidspunkter i bladet. 
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