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Strellev Sogneforening: 
Formand: Anders Jensen  75 25 03 87 
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:                                          24 65 93 37 
                           annikabertelsen@bbsyd.dk 
 
Strellev Forsamlingshus:        75 25 02 55 
 
Strellev Puljepasningsordning: 
Formand: Lone Clausager        75 24 42 75 
 
Strellev Vandværk: 
Formand: Bent Gregersen         75 25 01 70 
 
Strellev Jagtforening:                      
Formand: Ernst Øllgaard          75 25 02 75 
                                 E-mail; e_r@bbsyd.dk     
Kasserer: Knud Jensen             75 24 56 83 

Jagtforeningens hjemmeside:       

                                    www.strellevjagt.dk 
SLGU: 
Forretningsudvalget: 
Formand, PR:  

Lene H. Heiselberg                   97 15 76 16 
Kasserer: Bente Christensen    75 25 03 78 
Sekretær: Tina Skak         30 11 18 29 
 
Udvalgsformænd: 
Fodbold: Johan Jorna       21 75 17 19 
Håndbold: Lis Nielsen       75 25 02 51 
Gymnastik: Tina Skak               30 11 18 29 

Billard: Anders Jensen       75 25 03 87 
Badminton: Bja. Vestergaard    61 78 46 64 
Volleyball: Kent H. Sørensen    75 25 03 64 
Bodybike + løb: Knud Tang      75 25 02 62   
Ungd.klub: Marianne Vesterg.  75 24 66 49  
Sommerfest:Tina Jørgensen      75 25 04 95    
Sportsuge: Tina Skak                30 11 18 29 
Telt: Kasper Lauridsen             72 15 51 79 
 
Lyne Friskole:       75 25 00 11 
Leder: Klaus Korsholm      25 30 68 34 
 
Lyne Hallen:         75 25 03 83 
Formand: Bent Gregersen        75 25 01 70 
Bestyrer: Tina Jørgensen          30 13 04 95 
                             E-mail; hallen@lyne.dk 
 
Bladudvalget:  
Kontaktperson: Inger Jensen     75 25 03 87
  

 

 

FORENINGSOVERSIGT: 
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Jeg er elev på Blåkilde Efterskole. Det 
er nu mit andet år, og det er fantastisk.   
                                                                                                                                           
I vinterferien var jeg af sted med mit 
valgfagshold til Indien. Formålet med 
turen var, at få et indblik i verden om-
kring os, og at hjælpe en flok fattige 
børn i lektiecafeen i Maduai. Forinden 
havde vi samlet  penge ind til lektieca-
feen, og forberedt en masse undervis-
ningsmateriale til børnene. 
 
Vi drog af sted en tirsdag eftermiddag  
fra Tarm station i 15 graders varme, 
med kurs imod København hovedbane-
gård. Vi skulle overnatte på KFUM og 
KFUK i Danmarks hovedkontor, så vi 
hurtigt og nemt kunne komme til Ka-
strup lufthavn tidligt næste morgen. 
Efter 5½ timers flyvetur landede vi i 
Dubai, hvor vi to timer senere fløj med 
flyet til Chennai i Indien. En flyvetur 
med masser af hygge til trods for, at vi 
sad meget spredt i flyet.  
Torsdag den 9/2, var dagen vi landede, 
og kunne træde ud i 33 graders varme.  
Trætte efter en lang flyvetur, og ivrige 
efter nye oplevelser. Da vi endelig 
kunne træde ud af lufthavnens døre, 
var der hundredvis af små indiske 
mænd, som stod og overbegloede os 
imens vi pænt måtte følge stien ud til 

parkeringspladsen. Da vi fandt vores 
chauffør, blev vi modtaget med store 
blomsterkranse, som vi fik om halsen. 
Vi følte os helt royale. Efter flere timer 
på bagdelen i flyet, kunne vi se 4 timer 
i møde på bagen igen. Vi skulle køre i 
en bil der humblede derudaf, - uden 
aircondition til Thiruvannamalai.  I 
Thiruvannamala blev vi igen modtaget 
med en lille ceremoni på det spisested, 
hvor vi skulle spise vores første måltid. 
Vi skulle spise med fingrene, så af-
spritning og håndvask blev en naturlig 
rutine inden måltiderne. Det skete dog, 
at vi havde bestik en gang i mellem.   
 
Derefter kørte vi videre til vores 
”hotel”, og trådte ind i et rum med 7 
madrasser på gulvet, hvorfra man kun-
ne gå videre ud til et moderne indisk 
bruserum. Toiletterne var udenfor. Der 
var aber, flagermus og kakerlakker 
rundt omkring. Det var grænseover-
skridende, men sjovt at prøve.  Vi nåe-
de lige at skifte om til sommertøj, før 

vi skulle på tur i 
området. Turen 
bød på rundvis-
ning på det nær-
liggende kvinde-
hjem, hvor vi fik 
serveret frisk 
kokosnøddesaft, 
efterfulgt af en 
tur på en dren-
geskole for de 

Med Blåkilde Efterskoles valg-
hold i Indien. 
Af: Johanne Arnbjerg Krogh 
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fattige drenge i byen.                       
Vi troede vi bare skulle ud og se sko-
len, og så hjem igen. Da vi steg ud af 
bilen blev vi hurtigt omringet af små 
drenge, som med et stort smil på læben 
kiggede på os.                           
Med et begyndte et band at spille for 
os. Det viste sig, at senere på dagen 
skulle generalsekretær. for det luther-
ske verdensforbund komme på besøg. 
Vi tilbragte flere timer i en plastikstol 
med myg sværmende omkring, hvor vi 
blev underholdt af alverdens danse til 
ære for generalsekretæren.  
Da vi kom tilbage til vores opholdssted, 
var vi alle godt trætte men inden vi 
kunne komme i seng skulle der gøres 
lidt rent, eftersom standarten ikke var 
den højeste. Endelig blev vi færdige og 
kunne lægge os velfortjente i sengen, 
hvorpå strømmen gik.  
 
Det betød at vi hverken havde aircondi-
tion eller møller til at nedkøle rummet, 
hvorfor vi alle vågnede badet i sved. 
Sådan fortsatte vores aftener, - strøm-
men kom og gik som det passede den. 
Efterhånden blev det bare en del af af-
tenrutinen ☺  
 
Næste dag bød 
på en tur i det 
store tempel i 
Tiruvannama-
lai, shopping 
og en tur på et 
af de mange 
uhygiejniske 
madmarkeder .                                                          
Templet var et 
af turens høj-
depunkter. Vi måtte af respekt, gå bar-

fodet rundt derinde på det brandvarme 
gulv. I templet var vi inde i det allerhel-
ligste rum. Rummet var stort og koldt, 
og nede bagi var 
endnu et rum, 
som var lille, 
usselt og tæt. 
Temperaturen 
var høj, og der 
var en masse 
blomster og 
ukendte ufte, 
som gjorde det 
svært at trække 
vejret.  
 
Jeg kunne ikke lade være med at tænke 
på hvor underligt inderne må have det, 
når de ser en flok fremmede danskere, 
få lov at gå lige ind i dette rum.                  
Inderne selv skal kæmpe meget for at 
opnå at komme i det aller helligste rum, 
og det er kun de færreste  der får mulig-
heden.  At de ville vise os noget af det 
aller helligste, også selvom det ikke 
trosmæssigt betyder noget for os, - var 
fantastisk. Vi fik æren af at blive vel-
signet af både en slags præst og en ele-
fant J Vi skulle give penge som offer-
gave i snablen på elefanten, og så slyn-
gede den sin slimede snabel op på vo-
res hoved. En meget speciel følelse 
som jeg sent vil glemme.   
 
Så var der tid til shopping. Et af mine 
mål for turen var, at vende snuden 
hjemad med en Sari i kufferten, og det 
lykkedes. Det sidste punkt på dagsord-
nen var nemlig markederne. En gåtur 
ned ad gaden - så havde jeg fået nok. 
Hundredvis af øjne fulgte os for hvert 
eneste skridt vi tog på de meget smalle 
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beskidte stier. Folk rakte deres varer ud 
efter os, i håb om at vi ville købe noget. 
Men vi havde fået information om, at 
ville vi ikke købe, skulle vi gå videre 
uden at snakke med sælgerne, for ellers 
bliver de ved med at følge efter en i håb 
om at få gjort en god handel …  
 
Resten af dagene i Thiruvannamalai var 
vi bl.a. på en krokodillefarm i deres 
nationalpark, hvor vi besteg et halv 
bjerg, - besøgte en FDF klub, hvor vi 
legede og lavede dansk med børnene.                                                      
Efter 3 dage fyldt med program, måtte 
vi videre til Maduai.   
 
Vi ankom til YMCA’s hovedbygning 
med senge og fine forhold, og blev budt 
velkommen med blomster og middags-
mad. En ret stor tallerken fyldt med 
masser af ris og stærke sovse. Ved si-
den af 
hver 
person 
stod en 
liter 
vand, 
som næ-
sten alle 
fik druk-
ket.  Efter den gode, men stærke mid-
dagsmad sov vi en lille middagslur, 
hvorefter turen gik videre til vores før-
ste besøg på lektiecafeen. Her blev vi 
også mødt med store fine blomsterkran-
se, og skulle snakke og hygge med bør-
nene. Vi fik spørgsmålet: ”What is you 
name?” – ca. 120 gange! Og så kom de 
alle sammen med et stykke papir og en 
blyant, og spurgte om autografer.                                                                    
Så snart vi fandt kameraerne frem, slo-
ges de alle sammen om at komme foran 

linsen. 
 
Dagen efter startede vi med stærk mor-
genmad – sovs, ris og pandekager.                                                                      
Vi skulle ud og besøge en masse for-
skellige YMCA skoler, og startede på 
en ”YMCA school for the Mentally 
Challenged”. Vi blev vist rundt, og hil-
ste på børnene – en skole anderledes fra 
mange skoler i Danmark. Så tog vi vi-
dere til 

”Muthupatty School”, hvor vi skulle 
sidde og snakke med børnene. Næste 
skole hed ”English Medium School”, - 
en af de rigere skoler i området. Elever-
ne bar uniform, havde fine og rene un-
dervisningslokaler og faktisk også stati-
onære computere.  
Vi snakkede med teenagere på vores 
egen alder, og spillede volleyball med 
dem. Det var ret sjovt, og de grinede af 
os, fordi vi blev røde i hovedet på en 
anderledes måde end de gør. Sidst på 
dagen kørte vi til lektiecafeen, hvor vi 
blev modtaget med glade smil, da de 
genkendte os. Vi legede både indiske og 
danske lege med børnene. De var friske 
på at lege hvad som helst, bare vi var 
med. Vi skulle også prøve at undervise 
dem og serverede bl.a. dansk mad for 
dem. En spegepølsemad var ikke en 
succes, men en hindbærsnitte var ok. Vi 
var også på husbesøg hos 3 af lektieca-
feens børn. Alle elever i lektiecafeen 
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bor i slumkvarterer. Det var meget tan-
kevækkende at se.                                                                                                             
I mens vi var i området hvor de boede, 
kom der ”power cut”. Dvs. at alt strøm-
men går. Ude i slumkvartererne kan 
der gå fra 2 – 10 timer inden strømmen 
kommer igen – og det sker dagligt, at 
der kommer ”power cut”. Vi fik taget 
afsked med børnene på lektiecafeen, da 
det var sidste gang vi skulle hen til 
dem. 
 
 Da vi kom tilbage til YMCA fik vi 
festmiddag på taget. Vi fik gaver, og 
spiste god mad i vores nye sarier.Vores 
Indienstur blev afsluttet nær Chennai, 
på et lækker hotel nær stranden, med 
pool hvor vi bare kunne slappe af og 
nyde de sidste to dage.  
 
Noget af det der gjorde størst indtryk 
på mig var, at blive behandlet som en 
eller anden gudinde. De ville ikke have 
at vi skulle mangle noget. De var så 
søde og flinke imod os. Alt i alt, en 

fantastisk tur med en masse dejlige 
minder og samvær med søde indere der 
har så mange smil at give trods stor 
fattigdom.  
 

Johanne Arnbjerg Krogh ( i blå sari ) 

Hej Truls Wiberg 
 
Undskyldning. 
 
Jeg blev meget fascineret og grebet af din artikel “Skovfogedens skydestok”, 
og da jeg umiddelbart herefter blev bedt om at skrive noget omkring jagt i vo-
res lokale sogneblad, tænkte jeg på din meget gribende fortælling og brugte det 
meste af teksten fra din artikel. 
 
Jeg vil hermed sige dig tak for din gribende fortælling og give dig en uforbe-
holden undskyldning for min brug af din tekst fra artiklen. 
 
Med venlig hilsen 
Ernst Øllgaard 
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Jerncontaineren står ikke længere på p-pladsen 
ved Tarpvej. Både container og indhold er stjålet! 
Sogneforeningen håber meget snart at få en ny. 
Indtil det sker, håber vi, I selv kan opbevare det 
jern, I evt. vil støtte Sogneforeningen med. 
Ellers ring til Anders på tlf. 2179 6158. Så finder 
vi en løsning.   

Fællesmøde for foreningerne i Strellev er onsdag den 30. maj 
2012 kl. 19.30 i Strellev Forsamlingshus. 

Det er tid til forårsrengøring i Brinkerne. 
Derfor indkalder Sogneforeningen til 
  
STIDAG LØRDAG DEN 21. 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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Formandsberetning fra generalforsamling i foredragsfor-
eningen: 
Som tallene i regnskabet viser, har det været et drøjt år for forsamlingshuset. 
Det er ikke nemt at få en kæntret skude på ret køl igen. 
Det har med al tydelighed kunnet mærkes, at krisen har gjort sit til, at folk har 
holdt igen med at arrangere fest. Vi har haft en føler ude for at se, om det kun 
var her, det stod så sløjt til med udlejningen, men det viste sig at være et ud-
bredt problem i de fleste forsamlingshuse. 
Ved et møde i De forenede Forsamlingshuse, kom det tydeligt frem, at de huse, 
der klarede sig bedst, var nøglehusene. 
Folk er så at sige mest interesseret i selv at kunne bestemme, hvem de vil have 
til at stå for madlavningen. 
Efter megen diskussion frem og tilbage, valgte bestyrelsen at lave Strellev For-
samlingshus om til et ”nøglehus.” 
Vi kan nu tilbyde flere forskellige kogekoner/mænd. Og endelig er man også 
velkomne til selv at stå for madlavningen, eller at bestille den udefra. 
Vi oplever, at flere foreninger er begyndt at gøre brug af huset til deres møder 
og generalforsamlinger. Således har menighedsrådet f. eks. lejet huset, hver 
mandag gennem hele efteråret og vinteren, for at ”minikoret” kunne have et 
sted at holde til. 
Til vinterfesten d. 25.03.11 var der godt 70 deltagere. Der kommer altid 3 op-
vartere fra Lyne, når vi holder vinterfest. Til gengæld skal vi så stille med ligeså 
mange opvartere til sommerfesten i Lyne. 
Den 05.04.11 havde vi et foredrag med Lisbeth Arnbjerg og Jens Krogh, hvor 
de fortalte om deres rejse til Afrika. 
Den 17.04.11 var der påskevandring. 
Den 25.08.11 Grillaften/fællesspisning. 
Den 06.10.11 foredrag med Sepp Piontek. 
Den 28.10.11 holdt Heste- og Kræmmermarked sin sidste ålegilde. Traditionen 
med at holde et årligt ålegilde, overtages af foredragsforeningen. 
Den 25.11.11 var der julemarked med basar og fællesspisning. 
Forsamlingshuset har fået skænket et pænt beløb fra det ophørte Heste- og 
kræmmermarked. Ligeledes har Strellev Svømmeklub, og Strellev Friskoles 
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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 

støtteforening doneret penge til Foredragsforeningen. 
Der er i årets løb blevet lavet nogle småinvesteringer: Der er købt adskillige ting til 
køkkenet, samt lagt nyt gulvtæppe på i den lille sal. Alt sammen for penge vi er 
blevet tildelt fra Strellev /Lyne Støtteforening. 
Foredragsforeningen har i årets løb modtaget lidt ”kunstigt åndedræt” fra Sogne-
foreningen, i form af et lån på 10.000 kr.  
Til sidst vil vi gerne benytte lejligheden til at takke alle dem, der på frivillig basis 
har hjulpet os i årets løb. Uden denne fælles hjælp, ville det være svært at holde liv 
i forsamlingshuset. 
Til slut kan det røbes, at vi har planer om renovere lille sal, gang, handicaptoilet og 
kælderrum for evt. kommende støttemidler fra Strellev/Lyne Støtteforening. Vi 
tror nemlig, det har stor betydning for den fremtidige udlejning, at faciliteterne er i 
orden. 
 

På valg var Kristian Thomsen og Dorte Lundgaard, som begge blev genvalgt. 
Bestyrelsen har konstitueret sig som tidligere: 
 
Formand: Lotte Nielsen 
Næstformand: Kristian Thomsen 
Kasserer: Dorte Lundgaard 
Sekretær Birthe Riknagel 
Bladudvalg: Birthe Pedersen 

Fortsættes side12 
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Dagli’ Brugsen Lyne 
kører varetur 
���� 75 25 00 08 

ÅBEN   Mandag - Søndag Kl. 8.00 - 20.00 
               

Lyne brugsforening afholder ordinær  
generalforsamling 

Onsdag den 18 april 2012 kl. 18.30 
i Lyne forsamlingshus. 

  
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

  
Brugsen er vært ved spisning. 

  
Underholdning ved ”Prins Henrik”  

Kom og vær med. 
 

                Billetterne  kan afhentes i Dagli'Brugsen Lyne  
                               senest den 11-04-2012  

Ved samme lejlighed uddeles Coop Plus`s Tipskupon 
Den kan afleveres i Brugsen eller senest på  
generalforsamlingen. 
Vi trækker lod om vinderen, som offentliggøres på  
generalforsamlingen. 
  

                                                      Med Venlig Hilsen Bestyrelsen 

                                                               Dagli'Brugsen Lyne 
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Udplantningsdag 
  

Vi gentager succesen med vores store 
 udplantningsdag. 

  
Fredag den 4. maj fra  

kl. 10.00 til 18.00 
  

På pladsen vil der, som sædvanlig være et stort udvalg af 
blomster, spagnum og krukker til små priser. 

  
                                                      Med Venlig Hilsen Bestyrelsen 

                                                              Dagli'Brugsen Lyne 
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Hele huset          3.000 kr. 
Store sal                   2.500 kr. 
Lille sal                   1.500 kr. 
Møde/begravelse, store sal 900 kr. 
Møde/begravelse, lille sal 500 kr. 
Lokale foreningsmøder            300 kr. 
Her gør man selv rent efter sig. 

Priserne  er inkl. vand, varme, gas, mil-
jøafgift og rengøring. 
Ligeledes betales der et depositum på 
1.000,- kr. pr. udlejning, som tilbagebe-
tales efter festen, hvis alt er i orden. 
Depositum og husleje betales senest 
ved afhentning af nøgle. 

Priser for leje af forsamlingshuset 

OBS.: Huset - kan lejes som nøglehus 
                     - kan lejes MED kogekone 

Til salg: 
 
Stor, velholdt Weber grill fastmonteret i rullebord inkl. underbord.  
Sort Weber overtræk og Weber grillstarter. 
I alt 900,- kr. 
 
Elektrisk oppustelig ¾ dobbeltseng (INTEX) + original opbevaringspo-
se. 
250, - kr. 
 
Stor, køletaske i hård, gul plast. 
100,- kr. 
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Nyt fra puljepasningsordningen: 
 
Fastelavn. 
Strellev puljepasning v. Ellen Smidemann havde inviteret privatdagplejer  
Lisbeth Smidemann, Ølgod til fastelavn. 
Vi havde en rigtig hyggelig dag, hvor vi slog katten af tønden. 
Nogle billeder fra dagen herunder. 
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STRELLEV JAGTFORENING  

 

Træningsskydning: 
Hver mandag 18.30 - 21.00 på flugtskydningsbanen i Lyne sammen med Lyne 
Jagtforening.  

Første gang den 2. April, sidste gang den 15. august. 

Der er vandrepokal til årets beste skytte i træningsskydningerne. 

Riffeldag: Bededag den 4. maj 2012 på Dejbjerg Hede fra kl. 10.00 - 15.00 
Sportsugeskydning: Lørdag den 16. juni kl 10.00 i Lyne 
 
Riffelskydning på Varde Kassernes riffelbane: 
Tirsdag d. 10 april fra kl. 18.00 - 21.00 
Onsdag d. 18 april fra kl. 18.00 - 21.00 

Mandag d. 30 april fra kl. 18.00 -21.00 

Torsdag d. 3. maj fra kl. 18.00 -21.00 
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Nyt fra menighedsrådet………… 
 
Så er kirken taget i brug efter at have været lukket i 2 måneder.  
Kirken er blevet kalket, farverne på bænkene er blevet frisket op og gulvtæppet 
er blevet fornyet. 
 

 
 
 
Den største forandring ses straks man træder ind i 
kirken.  
Orgelet er blevet flyttet fra tårnrummet og ind i 
kirkerummet i kirkens nordside!  
I tårnrummet vil der komme til at stå et bord med 
stole omkring, som kan benyttes, når der f. eks. er 
kirkekaffe. 
 
Endnu mangler altertavlen at komme på plads, men vi har fået en meget fin er-
statning. Børnene fra børneklubben har lavet en flot, midlertidig altertavle. 
 
Palmesøndag den 1. april kl. 14.00 er der familiegudstjeneste, hvor børnene fra 
børneklubben vil fortælle om deres altertavle. Desuden skal vores afløser for 
Hans Vestager, Ida Mårup Iversen, indsættes. Efter gudstjenesten er der Påske-
vandring med kaffe, kage og leg.  
Dagen sluttes i forsamlingshuset med middag kl. 17.30. Tilmelding til Lotte på 
tlf. 55 99 09 19. 
Det er muligt at deltage i en eller flere dele af arrangementet! Vi håber, at rigtig 
mange har lyst til at deltage! 
                   Birgitte 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 2012 
STRELLEV KIRKE 
 
APRIL 
  1. Palmesøndag 14.00 Iversen 
   Præsteindsættelse 
   Påskevandring 
  5. Skærtorsdag 10.30 Buelund 
  6. Langfredag Ingen 
  8. Påskedag 10.30 Iversen 
  9. 2. påskedag 10.30 Buelund 
15. 1.. s. e. påske Ingen 
22. 2. s. e. påske 19.30 Buelund 
29. 3. s. e. påske Ingen 
 
MAJ: 
  4. Bededag    9.00 Iversen 
  6. 4. s. e. påske 14.00 Buelund 
   Kirkekaffe 
13. 5. s. e. påske 10.30 Iversen 
17. Kristi  Ingen 
      Himmelfart 
20. 6. s. e. påske   9.00 Iversen 
27. Pinsedag  10.30 Iversen 
28. 2. Pinsedag   9.00 Iversen 
 
JUNI: 
  3. Trinitatus     9.00 Iversen 
     Kirkekaffe 
10. 1. s. e. trin. 10.30 Buelund 
17. 2. s. e. trin.   9.00 Iversen 
24. 3. s. e. trin. 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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I skrivende stund sidder jeg i Jernved 
præstegård og kigger ud i præstegårds-
haven, som så småt er ved at live op 
efter vinteren. Vintergækker og krokus 
begynder at pryde jorden, som så læn-
ge bare har set mørk og træls ud. Når 
jeg ser disse spæde tegn på forår, så 
kan jeg ikke andet end glæde mig over 
den skønne tid, vi går i møde. Samti-
dig med denne livsbekræftende glæde, 
som dukker op med forårets komme, 
er jeg tillige fyldt med en forventnin-
gens glæde over, at jeg snart skal be-
gynde på en ny og spændende epoke i 
mit liv. 
 
Der er ellers i forvejen sket en masse i 
de sidste par måder af mit liv og ikke 
mindst i min lille families liv. Det er 
nemlig ikke særlig mange måneder 
siden, at vi rykkede teltpælene op i 
Aarhus for at bosætte os i det vestjy-
ske. Min mand Ulrik, der også er ny-
uddannet teolog, fik i november stillin-
gen som sognepræst i Jernved-
Hjortlund pastorat, hvilket betød, at vi 
kort før hans indsættelse, den første 
søndag i advent, flyttede ind i Jernved 
præstegård. Vi synes alle, at det har 
været en dejlig oplevelse at flytte til 
Jernved og ikke mindst at flytte ind i 
en præstegård, for pladsen i aarhuslej-
ligheden var begyndt at knibe; ikke 

mindst efter, at vores datter Alma (1 ½ 
år) var kommet til. 

Det at  bo i Vestjylland er dog ikke 
fremmed for mig, da jeg selv er født 
og opvokset i Thisted. Thisted er godt 
nok Nordvestjylland, men vi har stadig 
den til tider hårde vestenvind tilfælles. 
Efter færdiggjort studentereksamen fra 
Thisted Gymnasium flyttede jeg til 
Horsens for at læse til eksportingeniør, 
hvilket egentlig havde været målet i 
mange år forinden. Men det viste sig, 
at hverken selve studiet eller de efter-
følgende jobmuligheder levede op til 
mine forventninger, så efter 2 ½ års 
studie i Horsens stoppede jeg. Og hvad 
skulle jeg så? Efter mange overvejelser 
faldt valget på teologi, og det var ikke 
helt tilfældigt. Noget af det jeg savne-
de ved ingeniørstudiet, var nemlig 
manglen på kontakt med andre menne-
sker, hvilket var noget jeg brændte for. 
– Og det, at min farfar havde været 
præst i Himmerland, var ikke uden 
betydning. 
I dag glæder jeg mig virkelig over, at 
mit endelige valg blev teologi i Aar-
hus, for det har været en skøn studie-
tid. Fuld af mange gode udfordringer 
og overvejelser. Jeg var også så heldig 
at møde min mand Ulrik på teologistu-
diet, hvilket ikke er uden betydning 
for, hvor herlig jeg synes tiden var i 
Aarhus. Det var en tid, hvor jeg både 

Præsentation af den nye præst 
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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  

Konfirmation i Ølgod Kirke 
søndag den 15. april kl. 10.00 
Rasmus Plougstrup Henriksen, Adsbølvej 13 
 
Konfirmation i Ølgod Kirke 
søndag den 22. april kl. 10.00 
Miki Eilsø Jørgensen, Lynevej 21, Strellev 
 
Konfirmation i Ølgod Kirke 
søndag den 29. april kl. 10.00 
Cathrine Ditlevsen, Bjalderupvej 12, Strellev 
Mette Sandholm, Tarpvej 19, Strellev 
 
Konfirmation i Lyne Kirke 
Søndag den 6. maj kl. 1 0.00 
Benjamin Nielsen 
Jesper Lauridsen 
Mads Frost Jørgensen 
Mathias Brandt Bertelsen , Adsbølvej 9, Strellev     
 
Konfirmation i Ølgod Valgmenighed 
Bededag den 4. maj kl. 10.00 
Miriam Højgaard Jensen, Lynevej 17, Strellev  

menneskeligt og teologisk fik lov til at 
udvikle mig meget, men det var samti-
dig også en meget egoistisk tid, set i 
bagklogskabens lys. Det er også derfor, 
at jeg nu kun glæder mig til at komme 
ud og give noget af alt det igen, som jeg 
selv er blevet givet. Jeg ser meget frem 
til at møde mine kommende menighe-

der i Ølgod og Strellev sogne, og jeg er 
sikker på, at der venter mig en spæn-
dende og lærerig tid i Ølgod-Strellev 
Pastorat. 
 

Birte Maarup Iversen 
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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. 

 
April: 
 1. Påskevandring * 
18. Generalforsamling i Lyne Brugs * 
21. Stidag * 
 
 
 
 
 
 

 
Maj: 
  4. Udplantningsdag ved  
 Lyne Brugs * 
 
 
 
 
 Vedr. * Se tidspunkter i bladet. 
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