33.
33. årgang
Nr. 4

2012
2012
Læs bl.a. om . .
* Budstikken

* Nyt fra Foredragsforeningen
* Nyt fra Sogneforeningen
* Nyt fra Lyne Friskole
* Om den kreative butik
* Nyt fra menighedsrådet
* Kirkenyt

FORENINGSOVERSIGT:
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
Jens Thue Buelund

75 24 40 65
75 24 46 62

Strellev Foredragsforening:
Formand: Lotte Nielsen
50 99 09 19
Revy:
24 65 93 37
annikabertelsen@bbsyd.dk

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
Håndbold: Lis Nielsen
Gymnastik: Tina Skak
Billard: Anders Jensen
Badminton: Bja. Vestergaard
Volleyball: Kent H. Sørensen
Bodybike + løb: Knud Tang
Ungd.klub: Marianne Vesterg.

21 75 17 19
75 25 02 51
30 11 18 29
75 25 03 87
61 78 46 64
75 25 03 64
75 25 02 62
75 24 66 49

Strellev Forsamlingshus:

75 25 02 55 Sommerfest: Tina Jørgensen 75 25 04 95
Revy til sommerfest:
revy@lyne.dk
21 22 23 38
Lyne Friskole:
75 25 00 11
30 11 18 29
Hjemmeside: www.lynefriskole.dk Sportsuge: Tina Skak
72 15 51 79
Formand: Louise Hvelplund 75 25 04 08 Telt: Kasper Lauridsen
Leder: Klaus Korsholm
25 30 68 84
Lyne Hallen:
75 25 03 83
Formand: Bent Gregersen
75 25 01 70
Strellev Puljepasningsordning:
30 13 04 95
Formand: Lone Clausager
75 24 42 75 Bestyrer: Tina Jørgensen
E-mail; hallen@lyne.dk
Strellev Vandværk:
Formand: Bent Gregersen
75 25 01 70 Bladudvalget:
Kontaktperson: Inger Jensen 75 25 03 87

Fra bladudvalget:
Abonnenter, som med dette nr. modtager et indbetalingskort, og som fortsat ønsker at få bladet tilsendt, bedes betale 50,- kr. inden den 23. september 2012.
Venlig hilsen redaktionen
2

Ni måneder udstationeret i København.
Af: Hans Vestager
Siden 1994 har jeg været opstillet som
kandidat til Folketinget for Radikale
Venstre (RV). Det var her i VardeKredsen. Til valget i september 2011
blev jeg tillige opstillet i Vejenkredsen. Det er i storkreds Sydjylland.
Når jeg blev opstillet i Vejen-kredsen
hang det sammen med at den hidtidige
opstillede pludselig meldte fra, og da
man som opstillet maximalt må have to
kredse – det er en intern regel i RV her
i Storkredsen – og da jeg var den eneste, der kun havde én kreds, så var det
naturligt at jeg trådte til, så jeg kunne
komme til vælgermøder også i VejenBillund området. Da valget gik godt
for RV, så blev Marlene Borst Hansen
og Lotte Rod valgt. Hidtil havde der
kun været et folketingsmedlem, nemlig
Bente Dahl, fra Sydjylland.
Da det omkring nytårstid viste sig at
Marlene Borst Hansen skulle have barselsorlov fra 5. mart – så spurgte man
førstesuppleanten Torben ElsigPetersen fra Vejle om han ville være
stedfortræder. Det sagde han nej til idet
han er ved at starte sit eget firma. Da
det viste sig at jeg var andensuppleant,
så gik buddet videre til mig, så siden
begyndelsen af marts har jeg været
stedfortrædende medlem af folketinget.

1. december kommer Marlene Borst
Hansen tilbage. Så ophører min orlov
og jeg skal i gang igen med at være
præst.
Folketinget har nogle lejligheder i
Tordenskjoldsgade lige bag ved det
Kongelige teater, og ligeledes nogle
lejligheder i Wildergade på Christianshavn, forfra man i løbet af et kvarter
kan gå til Christiansborg. Derfor går
jeg hver dag over Knippelsbro. På
Christiansborg har jeg mit eget kontor
og en sekretær, som sørger for at min
kalender altid er ajourført, så jeg kommer til de møder jeg skal til.
Det vigtigste er selvfølgelig møderne i
folketingssalen, hvor man skal være til
stede fra at kunne stemme. Det kan jo

ikke nytte noget at regeringen kommer
i mindretal fordi jeg ikke har kunnet
passe tiden. De øvrige møder er møderne i de tre udvalg, hvor jeg har ord3

førerskaber. Det er kirkeudvalget, kulturudvalget og det halve socialudvalget, idet min kollega Liv Holm Andersen tager sig af arbejdet med integration. Da RV nu er regeringsbærende, så
holdes der ordførermøder hver uge, evt.
hver 14- dag med kulturministeren,
kirkeministeren og ministeren for social og integration, sådan at det som ministrene arbejder med og foreslår kan
blive bakket op mindst af regeringspartierne. RV går ind for det samarbejdende folkestyre – vi er modstandere af
den kontraktpolitik, som satte et skarpt
skel mellem rød og blå blok i den forrige regerings tid – så derfor gør jeg
hvad jeg kan for at kunne have en god
kontakt med politikerne fra folketingets øvrige partier.
Derfor går jeg til alle møderne i
udvalgene – også når ministrene er
kaldt i samråd. Disse samråd er offentlige og de transmitteres af fjernsynet på
folketingskanalen. Et samråd har den
funktion at oppositionen her i ro og
mag, kan få sådanne oplysninger, at de
kan kontrollere regeringens magtudøvelse. Hver onsdag er der desuden
spørgetid i salen og her spørger repræsentanter for oppositionen om alt muligt mellem himmel og jord. Desuden
kan man som opposition stille skriftlige
spørgsmål. Ministrenes svar på disse
spørgsmål bliver så tilgængelig elektronisk og man kan også få dem på
papir. Jeg får mine på papir. Min sekretær som jeg deler med en af kollegerne sørger for at jeg desuden får alt det
som tilsendes mig fra de interesseorganisationer, som arbejder med kirke,
kultur og social.
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Jeg forsøger at få læst så meget
som muligt af materialet, så jeg kan
følge med i alt det som sker inden for
disse områder. Det er heldigvis ikke så
nyt for mig, da jeg siden vi flyttede til
Skovlund i 1973 har arbejdet både med
kirke, kultur herunder sport og fritid og
med det sociale. At jeg så også forsøger at følge med i det som har med
randzoner og miljø at gøre, ja, det er
vel naturligt, da jeg engang har været
formand for teknisk udvalg i Ølgod
Kommune. Inden der tirsdage, torsdage
og fredage holdes møder i salen, så er
der gruppemøde. Der kan også være
gruppemøder henlagt til om aftenen .Af
og til er vi også på besøg hos interesseorganisationerne såsom Dansk Arbejdsgiverforening, LO, Landbrug og
Fødevarer, etc.
Det er mine erfaringer her fra
Strellev, Ølgod og Varde som jeg må
arbejde ud fra i folketinget. At jeg har
været folketingskandidat siden 1994
for RV, ja det er udtryk mere for en
politisk interesse i almindelighed end
for et ønske om / en forpligtelse til at
søge at få del i magten. Nu har jeg for
en periode på ni måneder fået del i
magten. Det betyder, at jeg kan lade et
ord falde til en minister, at jeg kan argumentere for eller imod en sag på RV
´s gruppemøde. Det betyder at jeg skal
holde ordfører taler, som giver sit bidrag til at udmønte hvad der er RV´s
politik. Da jeg er gladest ved det milde, så forsøger jeg i ordførertaler at
være så saglig og så almindelig som
mulig. Det er sagen, det drejer sig om.
Der er mange mennesker, der ser hen
til folketingspolitikerne, som personer

man ønsker at respektere. Det er derfor, at min forpligtelse i disse ni måneder er at forsøge at have den nødvendige viden om de sager, som bliver behandlet.
Det er for mig vigtigt, at vi respekterer alt det gode og nyttige arbejde som
udføres lige fra dem, der ordner stien i
Strellev til dem der skal rejse til Bruxelles og London og Seoul, som jeg nu
gør. For mig er det arbejde. Søren Ki-

erkegaard skriver et sted, at kender
man 5 mænd og 5 kvinder og 10 børn,
ja så har man materiale nok til at forstå
alting her i verden.
Der er ikke noget bedre end at være
hjemme.
HV
Budstikken gives videre til Strellev
Vandværk.

Jeg søger arbejde.
Det behøver ikke nødvendigvis at være et fast job, men kunne f.eks. være havearbejde el.l.
Alt har interesse – lønnen snakker vi om.
Jeg går på Varde Gymnasium og er derfor først hjemme sidst på dagen og i
weekenderne.
Venlig hilsen
Jacob Gadegaard Legarth, Kærgård, Strellev.
Tlf. 60 86 05 40

ÅBEN Mandag - Søndag

Kl. 8.00 - 20.00

Dagli’ Brugsen Lyne
kører varetur
 75 25 00 08
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Forsamlingshuset har fået en ”ansigtsløftning”, idet der er blevet malet i både
lille sal, gang og handicaptoilet. Alt sammen for midler, som vi er blevet tilgodeset med fra Strellev/Lyne Støtteforening.
Der er ligeledes blevet råd til at få slebet og lakeret gulvet i den store sal. Her er
også lyset blevet lavet, så det kan blændes op og ned, hvilket giver en hel anden
hyggelig belysning.
Flere småting har kunnet købes til køkkenet, ligesom også den fine bænk udenfor huset, er købt for midlerne i år.
Vi benytter endnu engang lejligheden til her at takke Strellev/Lyne Støtteforening for den kærkomne hjælp.
Venlig hilsen
bestyrelsen.

Priser for leje af forsamlingshuset
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, miljøafgift og rengøring.
Ligeledes betales der et depositum på
1.000,- kr. pr. udlejning, som tilbagebetales efter festen, hvis alt er i orden.
Depositum og husleje betales senest
ved afhentning af nøgle.

OBS.: Huset - kan lejes som nøglehus
- kan lejes MED kogekone
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ÅLEGILDE
fredag den 26. oktober kl. 19.00 – 01.00
Som noget ganske nyt er det i år Strellev Forsamlingshus, der arrangerer
ålegilde.
Vi håber, det bliver det helt store tilløbsstykke!
Der serveres stegte ål med kartofler og persillesovs samt rødbeder.
Herefter kaffe og småkager.
I baren kan man købe drikkevarer af enhver art.
Musikken leveres af det store 5-mands orkester, hvor også Søren Nielsen fra
Lyne spiller.
Pris for mad og dans: 200,- kr. pr. person.
Tilmelding senest d. 20. okt. på tlf. 7525 0399 – 7525 0353 eller 3011 7903.
Dog vil vi naturligvis gerne, hvis man tilmelder sig i god tid!
Venlig hilsen
bestyrelsen.

KÆMPE JULEMARKED med spisning og basar i forsamlingshuset fredag den
30. november kl. 17.00.
Skulle man være interesseret i at donere en gave til basaren, bedes den afleveret
hos Birthe Pedersen eller Dorte Lundgaard senest et par dage før markedet.

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
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STIDAG DEN 6. OKTOBER 2012 KL. 10.00.
De grønne områder i Brinkerne skal gøres klar til efterår og vinter, så derfor
afholdes stidag lørdag den 6. oktober kl.10.00.
Sogneforeningen er vært ved grillpølser , kaffe og øl/sodavand.
Medbring gerne redskaber og evt. trillebør....
VEL MØDT ALLE DER KAN
Arr Sogneforeningen.

Jerncontainer i Strellev igen.
Snart får vi en container, der er til jern, igen. Den vil blive placeret på parkeringspladsen, hvor den stod før, eller på pladsen ved Møllehøj. Det vides ikke
helt endnu.
Vi håber alle i Strellev sogn vil tage godt imod og støtte Sogneforeningen med
jern, for vi kan sagtens bruge lidt ekstra midler.
Jeg vil opfordre alle, der cykler, går og kører forbi, til at holde øje med den.
Skulle der ske mærkelige ting, eller nogen tømmer den i utide. hører vi gerne
fra Jer.
Strellev Sogneforening
Anders Jensen
Tlf. 7525 0387 mobil; 2179 6158.

Fællesmøde for foreningerne i Strellev er mandag den 3. september 2012 kl. 19.30 i Strellev Forsamlingshus.
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Nyt fra Friskolen
Efter en god og velfortjent sommerferie, er der atter
kommet liv på skolen. 76 elever startede 15. august
og heraf er de 8 nye elever på skolen. Fire elever er
startet i Børnehaveklassen og fire elever er startet i
4.-5. og 6. klasse.
Det er altid spændende at skulle starte efter en ferie
og spændende at høre, hvad eleverne har oplevet. Der er som regel meget at fortælle om, så der går lidt tid, inden alle har fået fortalt det de synes har været
spændende. På lærersiden er der ikke sket noget nyt. Ingen lærere er rejst, så det
er dejligt at have så stabil en lærerflok.
Før sommerferien tog vi alle på den årlige lejrtur. I tre dage var vi i Grenå på
lejrskolen ”Lærkereden”, som ligger få meter fra Kattegat og som sædvanlig, var
vi heldige med vejret. Solen skinnede hver dag fra en skyfri himmel. Det gør tingene meget nemmere, at vejret er godt. De ældste elever tog toget og bus til Grenå og resten af eleverne blev kørt i skolens bus.
Dagen efter ankomsten, skulle alle på en heldagstur rundt på Djursland. De
mindste elever skulle besøge Fregatten ”Jylland”. Det blev en dag fyldt med en
masse spændende ting. De fik fortalt om skibets historie, var på skattejagt om
bord og fik fortalt om hvordan det var at være sømand i gamle dage. Et af højdepunkterne var affyring af en kanon. Det har åbenbart været en succes at besøge
fregatten, for flere elever har efterfølgende været på besøg eller på sommerferie i
området.
De ældste elever var på tur til Kalø Slotsruin. Inden vi tog på lejrtur, havde alle
fået fortalt om Kaløs historie, så de vidste en hel del om stedet inden besøget.
Derefter gik turen gennem Mols Bjerge, hvor vi nød den fantastiske udsigt fra
Tre Høje. Herfra kan man se Århus, Ebeltoft og det meste af spidsen af Djursland. Herefter blev de kørt til Ebeltoft, hvor de fik noget tid for sig selv….en del
skulle på ose-tur i byen.
Det var nogle dejlige dage vi havde på Djursland, så det var nogle trætte elever,
der kom hjem.
I efteråret 2011 havde vi cykelsponsorløb, hvor vi fik cyklet rigtig mange penge
ind. Nogle af pengene var på forhånd øremærket til renovering af elevernes toi9

letter. Vi besluttede at påbegynde renoveringen, når eleverne var taget på sommerferie, så det gik vi i gang med umiddelbart efter at eleverne var gået på ferie. I stedet for de to toiletter, der oprindelig var, besluttede vi at lave det til tre
toiletter, da der var plads nok til det. Der skulle selvfølgelig en del murer- og
smedearbejde til inden vi kunne begynde at lave det sidste. Nye døre og nye
lofter er kommet til og noget af saniteten har vi fået sponsoreret, så det er blevet
til tre dejlige lyse toiletter, som er mere indbydende at benytte. Maler- og rengøringsarbejdet blev klaret af forældrene.
I foråret investerede vi i nye computere til undervisningen. Pengene kom også
fra cykelsponsorløbet. Meget af undervisningen i dag foregår med hjælp af
computerne, så derfor er det vigtigt, at vi har nogle computere, der kan klare de
undervisningsmaterialer, vi gør brug af…men tavlen og kridtet er dog ikke
glemt.
Lørdag d. 1. september drager 6.-7. klasse en uge til Færøerne på lejrtur. De har
i de sidste to år arbejdet på at samle penge ind til turen. De skal sejle fra Hirtshals via Bergen til Thorshavn og forude venter en masse spændende oplevelser.
De glæder sig alle til at komme af sted og i øjeblikket er de i fuld gang med at
forberede turen og hvad de skal se deroppe. Vi håber de får en god tur og får en
masse spændende oplevelser med hjem.
Inden vi starter et nyt skoleår, er der altid en masse som skal gøres færdig.
Udendørs områderne skal ordnes samt rundt på skolen skal der gøres rent og
gøres klar. Da vi ingen pedel har på skolen er vi mange gange nødt til at ty til
hjælp udefra og hver gang vi spørger, får vi altid ja og inden vi ser os om, kommer en mindre hær af frivillige og hjælper. Det er vi meget taknemmelige over,
at I har tid og lyst til at hjælpe til, så der skal lyde en meget stor tak til jer alle
for hjælpen. Det sætter vi utrolig meget pris på at I vil. Desværre er det i dag
ikke en selvfølge at man hjælper med lidt frivilligt arbejde, men heldigvis er der
stadig nogen, som gerne vil give en hånd med.
Der skal også lyde en tak til alle jer, som igennem skoleåret har sponsoreret det
ene eller det andet til skolen eller hjulpet til når vi har haft behov. Det er en god
hjælp for os at modtage og noget som vi sætter utrolig stor pris på, så tak for
det.
Skulle I få lyst til at komme en tur forbi skolen, skal I endelig komme ind og
hilse på. Vi har altid kaffe på kanden og en rundvisning kan vi også få tid til.
På vegne af elever og lærere
Klaus Korsholm
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Den kreative butik
v/Rikke Legarth.

Kom og besøg vores nye butik, hvor man kan finde mange former for hjemmelavede ting til indretning af hjemmet, gaver og blomster.
Butikken fungerer på den måde, at ukendte kunstnere – du og jeg – sætter deres
ting til salg. Derfor er udvalget i butikken skiftende alt efter hvilke mennesker,
der vælger at benytte den. Vi har på nuværende tidspunkt malerier, kort, smykker, håndarbejde mm.

Blomster
Du er velkommen til at komme med dine egne blomster og skåle og jeg kan lave
dekorationen for dig til festen. Vi sælger også færdige dekorationer på bestilling.
ÅBENT HUS DEN 8. - 9. SEPTEMBER KL. 10-16.
ALLE ER VELKOMNE!
Ellers åbent efter behov – kig forbi, ring eller mail.

Har du en hobby som du er dygtig til?
Måske maler eller fotograferer du eller laver figurer af drivtømmer eller smedejern. Måske er du rigtig god til at strikke strømper eller lave blomsterdekorationer og nisser. Måske laver du keramik eller havekunst. Måske er du kreativ på
en helt anden måde?
Så sæt noget af din produktion til salg i Den kreative butik.
Jeg kan ikke garantere et salg, men jeg kan sørge for udstilling, reklame og jeg
kan ved hjælp af andre varegrupper være med til at kunderne ser dine ting.
Kom og få en snak.
Jeg glæder mig til at se dig.

Venlig hilsen
Rikke Legarth,
Kærgårdvej 8, Strellev.
Tlf. 3195 5540. Email:
r.legarth@gmail.com
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Menighedsrådsvalg 2012 i Stellev Sogn
Der skal vælges nyt menighedsråd i Srellev Sogn bestående af 5 medlemmer.
Selve valget finder sted tirsdag den 13. november 2012, men det er nu forberedelserne går i gang.
Derfor indkaldes alle interesserede til
Orienteringsmøde
onsdag den 19. september kl. 18.30
i Strellev Forsamlingshus
Vi starter med at spise sammen, hvorefter menighedsrådet vil fortælle om
flg.:
1.
2.
3.
4.
5.

Menighedsrådets opgaver og kompetencer.
Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg.
Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet.
Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsråds
valget.
Afslutning.

I Strellev Sogn er der tradition for et aftalevalg, dvs. kandidaterne bliver valgt
på et opstillingsmøde, hvilket bliver det reelle valg.
I forlængelse af orienteringsmødet vil der - hvis de fremmødte ønsker dette være mulighed for at afholde et
Opstillingsmøde
Med f.eks. følgende dagsorden:
1. Fastlæggelse af forretningsorden
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Beslutning af valgform og valg af kandidater og stedfortrædere til en fællesliste til menighedsråd
5. Valg af mindst 5 og højst 15 stillere
6. ”Bemyndigelse” af stillerne
7. Eventuelt
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Opmærksomheden henledes særligt på, at afstemningen aflyses, hvis der ved
indleveringsfristens udløb den 2. oktober 2012 kl. 19.00 kun er indleveret én
gyldig kandidatliste til valgbestyrelsen.
Med venlig hilsen
Strellev Menighedsråd

Kirkegårdsvandring
Ca. 30 tog imod invitationen til kirkegårdsvandring og aftenssang torsdag den
16. august. Tage Johannesen tog os en tur med rundt på kirkegården og i sin
slægtshistorie! Det blev en spændende fortælling om gamle Strellevborgere.
Efter rundvisningen var der kaffe hvorefter Corrie fortalte om vores nyistandsatte altertavle, som nu atter er på plads i kirken. Aftenen sluttede med aftensang!
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Den nyrestaurerede altertavle i Strellev Kirke
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Friluftsgudstjeneste i Brinkerne onsdag
den 12. september kl. 19.00
Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med FDF
Ølgod.
Vi håber på en hyggelig aften for hele familien!

Søndag den 16. september
Høstgudstjeneste i Strellev kirke kl. 19.30.
Der vil i kirken blive samlet ind til Afrika via Folkekirkens Nødhjælp.

Søndag den 4. november
Allehelgensgudstjeneste kl. 16.00. I lighed med
sidste år vil der igen være mulighed for efter
Gudstjenesten, at få et lys til at sætte på kirkegården.

En ny jerncontaineren vil snart stå på p-pladsen
ved Tarpvej eller ved ”Møllehøj” på Lynevej.
Sogneforeningen håber meget, at I fortsat vil støtte os ved, at I smider jeres gamle jern i containeren.
15

K i rk e n y t
GUDSTJENESTER 2012
STRELLEV KIRKE
SEPTEMBER:
2. 13. S. e. trin.

9.00 Buelund
Kirkekaffe
9. 14. S. e. trin. Ingen
Onsdag den 12. 19.00 Friluftsgudstjeneste i Brinkerne
16. 15. S. e. trin. 10.30 Buelund
Høstgudstjeneste
23. 16. s. e. trin. Ingen
30. 17. s. e. trin.
9.00 Iversen
OKTOBER:
7. 18. s. e. trin.
14. 19. s. e. trin.
21. 20. s. e. trin.
28. 21. s. e. trin.

9.00 Iversen
Ingen
14.00 Iversen
Ingen

NOVEMBER:
4. Alle Helgen 16.00 Buelund
11. 23. s. e. trin. 10.30 Buelund
18. 24. s. e. trin. Ingen
25. Sidste s. i kirkeår 10.30 Iversen

VEDR. PRÆSTERNES BESØG
PÅ SYGEHUSENE kan det oplyses, at de ikke længere har adgang til
patientlisterne. Derfor er henvendelse
nødvendig, når der ønskes besøg.

KIRKEBIL
Hvis der ønskes kørsel til gudstjenesten, bestilles Palles Taxi,
tlf. 75 24 56 92.

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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2. søndag i fasten – 1. række:
Jesus gik bort derfra og drog til områderne
ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk
kvinde kom fra den samme egn og råbte:
»Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn!
Min datter plages slemt af en dæmon.«
Men han svarede hende ikke et ord. Og
hans disciple kom hen og bad ham: »Send
hende væk! Hun råber efter os.« Han svarede: »Jeg er ikke sendt til andre end til de
fortabte får af Israels hus.« Men hun kom
og kastede sig ned for ham og bad: »Herre,
hjælp mig!« Han sagde: »Det er ikke rigtigt
at tage børnenes brød og give det til de små
hunde.« Men hun svarede: »Jo, Herre, for
de små hunde æder da af de smuler, som
falder fra deres herres bord.« Da sagde Jesus til hende: »Kvinde, din tro er stor. Det
skal ske dig, som du vil.« Og i samme øjeblik blev hendes datter rask.
Tekstudlægning:
At møde en anden, en fremmed, er ikke
altid så lige til, som vi går og tror. Mødet er
skrøbeligt - der kan gå så meget galt! Den
umiddelbare tillid, som man viser den anden i mødet kan blive misbrugt, og man
kan således blive efterladt med en følelse af
at være total udleveret. Derfor er den normale reaktion også hos os mennesker, at vi
i stedet forholder os lidt mere skeptisk i
mødet med den anden. Vi er tilbageholdende og har paraderne oppe, for det kunne
nemt være at den anden ikke vil møde os på
de betingelser, som vi håber på. Erfaringen
har efterhånden vist os i løbet af livet, at
man kan komme slemt til skade, hvis man
møder det andet menneske i tillid og uden
paraderne oppe. Vi har med tiden og med
bitter erfaring i rygsækken accepteret, at

sådanne betingelser gælder i mødet med det
andet menneske. - Kvinden, som vi hører
om i dag, der møder Jesus og disciplen på
deres vej, viser i den grad, hvor blottet og
sårbar man kan være, hvis man viser ubetinget tillid til en fremmed. Hun bliver kun
mødt med skepsis og afvisning - både fra
Jesus og hans disciple. Hun bliver på ingen
måder mødt i sit råb om hjælp.
Det er den samme ubetinget tillid, som jeg
møder, når jeg ser på min datter, der er 2 år
gammel. Jeg bliver helt rørt over, hvor tillidsfuldt og umiddelbart hun møder alt og
alle mennesker. Hendes tillid og tro på os
forældre og ikke mindst andre, som hun
møder, er stadig fuldt ud intakt. Hun tror
på, at vi alle kun vil hende det bedste, og at
vi vil give hende det, som hun har behov
for. Det er således en umiddelbar naivitet,
som kommer til udtryk i hende. Men hun er
jo også kun et barn! Det er kun børn, der
kan være så naive. - Vi ved godt, at når vi
bliver ældre, så viser erfaringen os, at naivitet er en farlig tilstand. Vi oplever således
naivitet, som noget negativt, et negativt
begreb; en tilstand som vi helst skal undgå,
ellers brænder vi nallerne. Vi lærer, at man
skal være opmærksom på, at ikke alle mennesker vil én det godt. Vi forlader således
barndommens naive tilgang til tilværelsen
til fordel for en skepsis, hvor man hele tiden siger til sig selv: ”pas på! Du burde
vide bedre..!” Men hvorfor er det kun hos
det lille barn, at naiviteten er sød og smuk?
Hvorfor kan vi voksne ikke stadig have lov
til at være naive, og som man siger ”gå ind
i folk med træsko på”? Hvorfor skal det
være forbundet med noget negativt at være
spontan og tillidsfuld overfor det andet
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menneske? Den spontane reaktion er jo
netop, hos os alle, en umiddelbar tillid,
som desværre straks efter bliver overtaget
af en fornuft tilstand, der peger på de dårlige erfaringer i fortiden: pas nu på! Kontrollen overtager situationen og siger ”Du
ved godt, hvad der skete sidste gang!” Vi
skal helst kunne gå derfra med en vis ære i
behold og en følelse af, at vi stadig er intakte.

over den umiddelbare spontane tillid; angsten for at mødet kan give bagslag spøger i
fornuften. Det er således ikke kun kvinden,
der kan blive såret i mødet, det er også
Jesus og disciplene. Begge parter er sårbare i mødet! Disciplene og Jesus handler
således meget voksent og måske for de
fleste forståeligt i mødet med det fremmede.

Kvinden med den syge datter, som Jesus
og disciplene møder, har til gengæld ingen
parader oppe. Hun møder Jesus i fuld tillid
og tro på, at han er den eneste, der kan
hjælpe hendes datter. Hun kommer til dem
i sin sårbarhed og ydmyghed. Hun møder
dem med en umiddelbar naivitet og blotter
sig dermed fuldt ud i mødet med disse
fremmede mennesker. Og hun bliver, som
vi alle frygter, slet ikke mødt af Jesus og
disciplene. - De ignorerer hende og ønsker
kun at hun holder sig væk. Hun bliver kun
mødt med den hån, at hun er en hedning,
der intet har at gøre blandt Guds udvalgte
folk, jøderne. Her er således ikke kun tale
om et møde med en anden jøde som dem, nej, disciplene og Jesus møder en hedning,
en fremmed med en helt anden religiøs
overbevisning. Hvorfor skulle de dog hjælpe hende?

Men skulle Jesus, idet han er Guds Søn,
netop ikke kunne rumme alle, hvad enten
man er jøde eller hedning? Er det ikke
netop det kristne budskab, at Gud favner
alle mennesker på jord på trods af vor forskellighed? En ting er, at disciplene reagerer, som de gør; de er jo begrænsede mennesker og dermed lig os alle. Men Jesus er
jo Guds eget sande udtryk, hvordan kan
han optræde så menneskeligt og begrænset? Han kan da ikke afvise den fremmede
på denne måde? Men Gud har jo akkurat
valgt at komme til vor verden i den begrænsede menneskelige form, nemlig som
Jesus Kristus. En begrænset fremtræden,
som vi kan forstå og som ikke overskrider
menneskelig formåen. Og det er netop kun
i dette begrænsede menneske Jesus Kristus, at vi finder Gud – ikke på anden vis.
Jesus reagerer dermed ligesom alle andre
begrænsede mennesker på det fremmede
med tavshed og skepsis.

Disciplenes reaktion kommer ikke umiddelbar bag på os, for det er meget menneskeligt, ikke mindst i første omgang, at
være skeptisk overfor det ukendte og fremmede. Vi værner først og fremmest over
vort eget og vil helst ikke have noget med
de fremmede at gøre; de kunne jo være
farlige – igen er der tale om den bitre erfaring, som træder i forgrunden og dækker
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Jesus optræder endda så menneskeligt, at
det virker som om han bliver forbavset
over, hvor vedholdende den hedenske
kvinde er i sin tillid og tro på ham. Selvom
han ignorerer hende og senere spotter hende ved at sammenligne hende med en
hund, da forbliver hun vedholdende i sin
tro på, at netop denne fremmede mand kan

K i rk e n y t
hjælpe hendes syge datter. Altså bliver
han overrasket over, at man ikke behøver
at være jøde for at kunne tro; at selv en
hedning kan tro, og det i så høj grad, at
hun er villig til at udlevere sig selv fuldstændig og blive spottet i mødet med den
fremmede. Guds nåde har således ingen
grænser! – Guds nåde strækker ud over
både det kendte og det ukendte! – selv en
hedning, en fremmed kan blive overvældet af Guds nåde. Ja selv Jesus bliver
overrasket over nådens ubegrænsede karakter! Og det er denne nåde utrykt i
umiddelbar tillid, som vi må være åbne
overfor.

mødet og bevidste om, at vi begge er
skrøbelige og udleveret til hinanden. – Og
det er dermed ikke ligegyldigt, om vi
smiler til kassedamen i føtex eller den lidt
irriterede buschauffør. - Alle kan blive
overvældet af nåden!
Birte Maarup Iversen

For det handler netop ikke om, at vi herefter bare kan vende tilbage til barndommens naivitet og tro. Det kan vi ikke! Det
er et forsøg, som kan og vil mislykkes.
Her vil der kun være tale om en handling
for egen vindings skyld – Der vil ikke
være tale om et spontant tillidsfuldt udtryk. Vi kan således ikke bare gå ud og
tro ligeså inderligt som kvinden, der mødte Jesus. Der er snarere tale om, at vi skal
gå ud i hverdagen og være åbne for den
mulighed, at også vi kan møde denne
ubetingede tillid fra et andet, fremmed
menneske. At også vi kan blive overvældet af nåden! Vi må være åbne overfor

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

Anders Peter Breum
Kristian Haahr
Birgitte Kudsk

7524 4482
7525 0017
7525 0069
19

Sankt Hans aften 2012

Aktivitetskalender
September:
3. Fællesmøde for foreninger *
8. Åbent hus i den kreative butik *
9. Åbent hus i den kreative butik *
12. Friluftsgudstjeneste i Brinkerne *
16. Høstgudstje. i Strellev Kirke *
19. Orienteringsmøde om menigheds
rådsvalg *

Oktober:
6. Stidag *
26. Ålegilde *
November.
4. Alle Helgensgudstjeneste *
13. Menighedsrådsvalg
22. Generalfors. i Sogneforeningen
30. Julemarked m. spisning og basar.
Vedr. * Se tidspunkter i bladet.

Udgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen
Bladet udkommer:
1. febr. 1. april 1. juni 1. sept. og 1. 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.

