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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 
 
Lyne Friskole:                          75 25 00 11 
              Hjemmeside: www.lynefriskole.dk                                   
Formand: Louise Hvelplund     75 25 04 08 
Leder: Klaus Korsholm             25 30 68 84
  
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    
Revy til sommerfest:   
                 revy@lyne.dk            21 22 23 38 
Sportsuge: Tina Skak                30 11 18 29 
Telt: Kasper Lauridsen             72 15 51 79 
 
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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Nyt fra Lyne Friskole. 
 
Der er afholdt generalforsamling på Lyne Friskole, og den nye bestyrelse 
har konstitueret sig som følger: 
 
Formand: Louise Hvelplund  
Næstformand: Tom Legarth (nyvalgt) 
Kasserer: Thomas Vestergaard 
Sekretær: Susanne Højvang 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Randi Madsen, Jens Jørgen Pedersen 
(nyvalgt) og Marianne Sørensen 
Økonomigruppen: Klaus Korsholm, Thomas Vestergaard, Marianne Sø-
rensen og Jens Jørgen Pedersen  

 

Budstikken  
holder en kort pause, men gives videre til Strellev Menighedsråd i næste nr. af 
Strellev Sogneblad, som udkommer ca. 1. september 2012. 
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Marianne Dahl har skrevet en flot beretning, som kan 
læses på Lyne Friskoles hjemmeside.; 

www.lynefriskole..dk 
 
Vi har været igennem et nyt skoleår, som bød på en dejlig stor flok nye elever. 
De er faldet godt til, og det er dejligt at mærke det ekstra liv, det har givet på 
skolen. 
 
Vi kunne igen præsentere et positivt regnskab, sammen med gode afholdte ar-
rangementer såsom: Kandis koncert, gl. jern, salg af olie, udsolgt Thyra Frank 
foredrag, medlemskort, busreklamer og cykelsponsorløb som indbragte ca. 
240.000 kr. til Lyne Friskole. Vedr. cykelsponsorløbet, skulle en del af over-
skuddet gå til renovering af toiletterne i kælderen. Forberedelserne er gået i 
gang, men for at genere elever og lærere mindst muligt, påbegyndes projektet i 
sommerferien. Kontakt gerne bestyrelsen eller skolelederen, hvis I vil hjælpe 
med det. 
 
Det skal lige nævnes, at vi stadig modtager gammelt jern hos Thomas Vester-
gaard, Nørhedevej 52, Lyne. Vær venlig at ringe til Thomas på: 2028 0349 for 
at få at vide, hvor og hvornår det kan afleveres. 
 
Tak til Marianne Dahl og Michael Thiemke for de år, de har været en del af 
bestyrelsen, og velkommen til Tom Legarth og Jens Jørgen Pedersen.  
Og tak til alle som hjælper og støtter Lyne Friskole på den ene eller anden  
måde. 
 

På bestyrelsens vegne 
Louise Hvelplund 
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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. 

 
SANKT HANS AFTEN 
  
Lørdag 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 



6 

Fredag den 08. Juni 2012 

# Kl. 16.30     Havetraktortræk 

# Kl. 18.00     Nem aftensmad 

   Kl. 19.15     Herre Senior SLGU – IK Vest/Nr. Nebel 

# Kl. 20.00     Dameaften m/ div. arrangementer 

   Kl. 01.00     Baren Lukker 

 

Lørdag den 09. Juni 2012  

# Kl. 10.00     Ringridning  

   Kl. 10.00     Fodboldstævne U8 drenge 

   Kl. 11.15     Fodboldstævne U10 piger 

   Kl. 13.00     Dame Senior SLGU – Borris 

   Kl. 14.15     Fodboldstævne U13 Drenge 

# Kl. 14.15     Bage konkurrence/Kaffebord 

# Kl. 14.00     Aktiviteter for unge 

# Kl. 15.00     Håndbold Lokalopgør 

# Kl. 18.00     Spissammen aften 

# Kl. 20.00     Spånpladekast 

# Kl. 21.00     Rafleturnering   

   Kl. 01.00     Baren lukker 

Program for sportsuge 2012
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Program for sportsuge 2012  på Strellev Stadion. 

Søndag den 10. juni 2012 
 
# kl. 10.00     Morgenkaffe 

# Kl. 10.30     Gruppedyst 

# Kl. 11.30     Nøgle afprøvning starter (slut kl. 13.00) 

# Kl. 12.30        Ringkøbing Skjern Aspiranthold 

   Kl. 13.00        Pokalkamp SLGU Herre Senior – 

                     SLGU Oldboys 

# Kl. 14.00        Fælles oprydning                               

 

 

 

 

Fra fredag vil der være mulighed for at købe is, slik,    

slushice, grillpølser, sportsboller, sodavand og øl. 

Der vil på stadion alle dage være hoppepuder og oppuste-

lig fodboldbane. 

Der er faste lukketider af baren pga. arbejdsgangene  

i forbindelse med pengene efter arrangementer.  

# = omtale af arrangementet andet sted i bladet. 
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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.  2465 9337  
 
                                                                                  Hilsen Revyholdet 

Foredragsforeningen byder på grillaften 
torsdag den 23. august kl. 18.00. 

 
Hvis vejret er 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. Her har de i år mulighed for at benytte sig af legeredskaberne, som nu er 
flyttet over til forsamlingshuset. 
Der vil være et stort udvalg af kød og pølser, som man selv kan vælge mellem. 
Som tilbehør serveres: Bagte kartofler, salat, flutes og smør. 
Spis, hvad du kan for 100,- kr. 50,- kr. for børn under konfir-
mationsalderen. 
Tilmelding: 7525 0399 eller 7525 0353. 
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Dagli’ Brugsen Lyne 
kører varetur 
���� 75 25 00 08 

ÅBEN   Mandag - Søndag Kl. 8.00 - 20.00 
               

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 
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SOMMERFEST 

Lørdag 
den 16. juni 2012 
kl. 18.30 - 02.00  

i Lyne Hallen 
 
 
 

 

Menu:  (leveres af Lone, LYNE FORSAMLINGSHUS) 
      Sild m. karrysalat 
      Krydret nakkesteg – Mørbrad a´la creme  

    Fyldt kyllingebryst m. bacon 
      Ovnstegte kartofler – Flødekartofler  
   Skysovs – Whiskeysovs  
  Salatbar & brød 
    Hindbærfromage m. makronknas  
 

Underholdning: 
  Lokal revy 
  Udnævnelse af Årets SLGU´er 
  B1 & B2 

 
Entre – incl. mad, underholdning & dans 

  200,- kr./billet  
   SKAL købes senest  
      søndag den 10. juni 2012 – husk bordbestilling 

 
Arrangør: 

      Strellev-Lyne GU 
  Inger Lund – Birthe Pedersen – Tina Jørgensen 
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HUSK at købe en billet til 

ÅRETS SOMMERFEST 
 

Vi er så heldige, at vi har en flok frivillige  
billetsælgere, som vil sørge for, at vi alle  
kan købe billetter og reservere borde til: 

 

SOMMERFESTEN 

Lørdag den 16. juni 2012 
i Lyne Hallen  

 
Område:            Billetsælger: Telefon:  
 
Tarp, Baunshøj,  
Hedevang, Kærgård  Ketty Pedersen         7525 0049 
Adsbøl, Bjalderup      Birthe Pedersen        7525 0399 
Mosbøl, Lynevej        Kaja Johannessen    7525 0118 
Lyne by                     Else Marie & Jørn Tang   7525 0173 
Ulbæk                       Susanne Højvang         7525 0508 
De unge                Tina Skak         3011 1829 
Tingheden               Anne Marie Ditlevsen      7525 0317 
Østergårde, Nærild, Vallund, Knudevej,  
Skærbækvej              Bente Schelde         7525 0231 
Nørhedevej, Øster Vejrupvej,  
Sdr. Dige   Louise Hvelplund         7525 0408 
Glibstrup, Gejlgård  Birgit Sunesen    7525 0253 
Hustedvej                  Jette Raunkjær         7525 0367 
  
Når I køber billetter, så HUSK at melde jer til ved det bord, som I ønsker 
at sidde ved.... 
 
Billetter kan også købes i teltet i forbindelse med  
Sportsugen på Strellev stadion. 
 
Husk tilmelding senest den 10.06.12 
 
Ansvarlig for billetter og bordbestilling:   
Birthe Pedersen, Strellev – 7525 0399 – 6124 0845  
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NY MAIL ADRESSE TIL REVYHOLDET 

 
REVYHOLDET VIL GERNE HAVE ET PRAJ 

HVIS DER SKER NOGET I SOGNET 
DER MÅSKE KAN LAVES LIDT SJOV MED 

I REVYEN VED ÅRETS SOMMERFEST. 
 

VI HAR OPRETTET EN MAILADRESSE 
SÅ MAN ALTID KAN NÅ 

AT KOMME AF MED SIN VIDEN 
INDEN DET GÅR I GLEMMEBOGEN. 

 
ADRESSEN ER: REVY@LYNE.DK 

TLF. 2122 2338 

 

Sportsuge i Strellev 2012. 
 

En lille opfordring til alle i Strellev. Jeg synes, vi skal bakke dem op, som gør 
et kæmpe arbejde, for at der igen skal være sportsuge i Strellev. Jeg vil gerne 
opfordre så mange som muligt til og støtte de arrangementer, som er på Strel-
lev stadion i sportsugen. Lad os vise, at vi kan stå sammen i Strellev og Lyne, 
når der sker noget og mød talrigt op til sommerfesten ugen efter. Jeg mener, at 
vi stadig har meget at være fælles om i vore to sogne. Vi ses til nogle hyggeli-
ge aftener på Strellev stadion. 
 
Venlig hilsen, Tage. 
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Foredrag Lola Jensen     
 
Socialpædagog, familievejleder og foredrags-
holder. Kendt fra TV2 Go´morgen Danmark  
 

Onsdag den 29. august kl. 19.00  

i Lyne Hallen.  
Pris: 145,-  
inkl. bolle og sodavand  
  

Familien Danmarks hverdag sat på humoristisk 
spids  
 
* Parforholdets positive (u)muligheder efter ønskebarnets  
 ankomst  
* Trivsel i Familien Danmark/forældreroller i dag - Job, 
 børn  
* Få det hele til at hænge sammen.  
* Lola Jensen sætter familien Danmarks hverdag på en  
 humoristisk spids.  
* Er forældrerollen år 2000 sikret? - Hvordan ”overlever” 
 man forældrerollen?  
* Hvem bestemmer hjemme hos jer?  
* Model til at turde sætte omsorgsfulde rammer og give 
 værdisætning videre til børnene.  
 

Billetter kan købes/bestilles hos Jeanette Sø-

rensen Tlf. 22 24 41 73  
  

Arrangeret af Lyne Friskoles Støtteforening  
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Nyt fra Menighedsrådet 

Der er intet nyt at berette. 
Med venlig hilsen 
Menighedsrådet,  
Strellev Kirke 

Alle billeder på siden er fra på-
skevandring den 1. april 2012 og 
indsættelse af den nye præst: 
Birthe Iversen. 
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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 
 
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 
 
JULI: 
  1. 4. S. e. trin.   9.00 Buelund 
   Kirkekaffe 
  8. 5. S. e. trin. Ingen 
15. 6. S. e. trin.   9.00 Buelund 
22. 7. S. e. trin. Ingen 
29. 8. S. e. trin. 10.30 Iversen 
 
AUGUST: 
  5.  9. S. e. trin. Iversen 
   Kirkekaffe 
12. 10. S. e. trin. Ingen 
19. 11. S. e. trin.  9.00 Iversen 
26. 12. S. e. trin.  Se Ølgod 
 
SEPTEMBER: 
  2. 13. S. e. trin.  9.00 Buelund 
    Kirkekaffe 
  9. 14.  S. e. trin.  Ingen 
16. 15. S. e. trin. 10.30 Buelund 
   Høstgudstjeneste 
 
  

VEDR. PRÆSTERNES BESØG 
PÅ SYGEHUSENE kan det oplyses, 
at de ikke længere har adgang til pati-
entlisterne. Derfor er henvendelse nød-
vendig, når der ønskes besøg. 
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 K i rke ny t  
Kristus på afsatsen ved siden af os 
 
”Jeg springer!”, siger manden desperat. 
Han står på afsatsen uden for vinduet i 
en lejlighed på 11. etage, og Jonas står 
indenfor. Det er en lejlighed, han har 
lånt på Manhattan, og sidst i Jan Kjær-
stads roman Forføreren gør han, hvad 
han kan, for at tale den desperate frem-
mede fra hans forehavende. 
”Lad nu være med at springe”, siger Jo-
nas. ”Giv mig én grund – bare én grund 
til ikke at springe”, siger manden. 
Hvad svarer man så? Når man véd, at 
det i det øjeblik er op til en selv og in-
gen andre, om et andet menneske tager 
springet ud i afgrunden eller vender til-
bage til livet? Hvordan overhovedet 
finde de rigtige ord? 
Jonas kravler ud på afsatsen, og da han 
ligger på knæ et sted mellem himmel 
og jord med koldsved på panden og 10 
etagers frit fald under sig, får han en 
lykkelig indskydelse: ”Du skal få et ny-
bagt brød”, siger Jonas. ”Plus en god 
historie.” 
Det er hele to gode grunde. Og min-
sandten om ikke det virker. Manden får 
et overrasket – næsten forventnings-
fuldt udtryk i ansigtet – og lidt efter 
kravler han langsomt tilbage langs af-
satsen og ind ad vinduet for at få, hvad 
Jonas har lovet ham. 
Det er åbenbart, hvad et nybagt brød og 
en god historie kan gøre: hele forskel-
len mellem liv og død. 
Det er gudstjenesten sat på den kortest 

mulige formel: et brød og en god histo-
rie. Når vi har nadver, så er det at forstå 
det som at spise det brød, der kommer 
ned fra Himlen. Historien og brødet 
som mødested mellem os og Vorherre. 
Her i pinsen fejrer vi Guds Ånds kom-
me til os. Den virker, vækker, skaber 
og ånder liv i ordene i og imellem os. 
Ånden virker gennem brødet og den 
gode historie. 
Som manden på afsatsen mellem him-
mel og jord får vi begge dele. Sammen 
med brødet får vi historien om ham, der 
fandt sig i, at hans kød blev slæbt og 
slået og sømmet fast til et kors og be-
gravet i mørkningen langfredag aften. 
Så langt er det bare én blandt alle de 
mange historier om skrøbelige menne-
sker, der bliver pint til døde af livet el-
ler af hinanden. Det er der ikke noget 
nyt i. En god historie bliver det først 
påskemorgen, da den døde går lysle-
vende ud i morgensolen til dem, der 
ikke kan leve uden ham. Først da kan 
de og vi se, at han ikke tilfældigvis 
blev slået ihjel, men at han ”gav sit kød 
til liv for verden.” 
Pinsedag gør Helligånden det klart for 
de modløse disciple og os andre, at den 
gode historie også handler om os. I 
modsætning til, hvad erfaringen fortæl-
ler os, er vi med i en historie, der ender 
godt. Ikke med forfald, død og under-
gang, men med liv, der ikke går under. 
”Da gryr en evig sommer”, som vi syn-
ger i salmen Det dufter lysegrønt af 
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Kan vi se, at der ligger evigt liv gemt i det 
brød, Vorherre rækker os ved nadverbor-
det? Ja, det er måske netop det fine ved 
standardoblaterne, at de er så små og tyn-
de, at det aldrig kunne falde nogen ind, at 
vi spiser dem for at blive mætte. Alterbrø-
det giver absolut ikke næring til dagligt 
liv. 
Dette brød spiser vi åbenbart, fordi det 
giver næring til et andet liv. Som vel at 
mærke ikke bare er en anden gang – et 
andet sted; men som findes lige her og 

begynder lige nu i det øjeblik, vi tager 
imod det brød, Vorherre rækker os. 
For det er jo hele pointen: at han har båret 
det evige liv ind i vores virkelighed og sat 
livet til for at forbinde det med det almin-
delige liv, vi lever. Det er, hvad hans Ånd 
giver os blik for, mens vi lytter og spiser: 
At evigheden også er gemt i denne dag i 
overgangen mellem forår og sommer. 
Et nybagt brød og en god historie. Det 
var, hvad der skilte den desperate mand 
fra døden. Det er også, hvad der skiller os 
fra døden. Både når den rammer os, mens 
vi er i levende liv, når vi mister fodfæste, 
mister hinanden, mister mod og kræfter – 
og når den rammer os til slut. 
Kan nogen da give os én god grund til, at 
vi ikke skal give op og springe ud? Ja, 
Vorherre giver os hele to grunde: Et brød 
og en god historie. Brødet: det er ham 
selv. Den gode historie fortæller, at han er 
død for at give os sit eget liv. 
Uanset hvor vi kommer hen, står han på 
afsatsen lige ved siden af os og hvisker os 
i øret, for at vi ikke skal give op og sprin-
ge ud i dødens dyb – hverken nu eller no-

gensinde. Men komme med ham ind og 
leve (jf. Marianne Frank Larsen, 2008). 
”Det brød, jeg vil give, er mit kød, som 
gives til liv for verden”, siger Jesus. Her 
er således hans gave til alle os, der ikke 
kan leve uden at være noget – uden at væ-
re værdsat, og som vil visne og forgå, 
hvor Janteloven hersker og siger: ”Du skal 
ikke tro, du er noget”. 
Da Ordet blev kød og tog bolig iblandt os 
– blev kød sammen med alt andet kød – 
var det derfor én stor kærlighedserklæring 
til alle Guds skabninger. Da Ordet blev 
kød og tog bolig iblandt os, da lød og gen-
lød det gennem verden: ”Du skal tro, du er 
noget.” Du må for Jesu Kristi skyld have 
lov til at tro, at du er noget; for således 

elskede Gud verden, at han gav sin enbår-
ne Søn, for at enhver, som tror på ham, 
ikke skal fortabes, men have evigt 
liv” (Johannesevangeliet kap. 3. v. 16). 
Du er godkendt på højeste sted. 
Den svenske forfatterinde Margareta Me-
lin (født 1935) har udtrykt det sådan i en 
bønnebog for børn: 
 
 ”Jeg er god nok, 
 for du har skabt mig. 
 Jeg er dyrebar,                                                       
 for du elsker mig. 
 Dejlig er jeg 
 i dine øjne, 
 en ædelsten  
 i din hånd. 
 
 Derfor gør det ikke så meget, 
 hvis andre siger, 
 at jeg er værdiløs og dum. 
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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  

 Ind i mit hjerte 
 hvisker du sandheden: 
          at jeg er mere værd end guld. 
 
 Jeg er din øjesten, 
 din hemmelige skat. 
 Du er glad for, at jeg er til. 
 Jeg vil takke dig, 
 så længe jeg lever, 
 og aldrig glemme, 
 hvem jeg er.” 

Ja, sådan må det være at vide sig god-
kendt på højeste sted. Her er det brød, 
et menneske kan leve af i opgang og i 
nedgang, i medgang og i modgang. Je-
sus har, da han blev menneske blandt 
mennesker, erklæret – og i levende 
praksis bevist – som brødet og den 
gode historie i egen person – at du er 
hans øjesten, hans hemmelige skat. At 
han er glad for, at du er til. 
”Ingen kan komme til mig, hvis ikke 
Faderen, som har sendt mig, drager 
ham”, siger Jesus. Det er Helligåndens 
gerning at uddele brødet som livets 
brød. Så gælder det bare om at gribe 
det med begge hænder fra dag ét – 
modtage det brød med ivrighed. Her 
kan et menneskes naturlige hunger 
efter at være værdsat stilles. Her véd 
jeg mig værdsat – på højeste sted. 
Værdsat til at opleve, at livet er mere 

end en afsats med blikket rettet mod 
en afgrund. Men i stedet en afsats til 
nyt fodfæste. 
Og når jeg ser mig værdsat, da mister 
alle andre forskellige slags ”livets 
brød” deres magt som eneste menings-
giver til mit liv. Jeg skal ikke lade mig 
drive rundt på afsatser i livets manege 
bestående af ikke mindst penge, arbej-
de og ære. Jeg véd bedre. Jeg véd bed-
re om et brød og en god historie som 
giver af fornyet mening til mit liv. En 
fornyet mening til at springe ud i det i 
stedet for at springe væk fra det (jf. 
Erik Ågård).  
 
         Jens Thue Buelund  
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Juni: 
8.10. Sportsuge på Strellev Stadion  
16. Sommerfest i Lyne Hallen * 
23. Sankt Hans  Aften i Brinkernr *                
 
Juli: 
 
SOMMERFERIE 
 
 

 
August: 
23. Grillaften i Forsamlingshuset * 
29. Foredrag med Lola Jensen i Lyne 
 Hallen * 
 
September: 
16. Høstgudstje. i Strellev Kirke 
 
 
 Vedr. * Se tidspunkter i bladet. 
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