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Ni måneder i folketinget. 
 

I perioden fra  1. marts til 30. nov. 
2012 var jeg stedfortrædende med-
lem af Folketinget, idet Marlene 
Borst Hansen, der er valgt som med-
lem af Folketinget   for Radikale 
Venstre her i Sydjysk Storkreds, 
havde barselsorlov.  Da jeg var 2. 
suppleant havde jeg ikke gjort mig 
nogen forestillinger om, at skulle 
indtræde i Folketinget hverken for 
en kortere eller længere periode.  
Det er  et godt arbejde at være folke-
tingskandidat. Så skal man først og 
fremmest arbejde, når der er valg-
kamp. At være medlem af Folketin-
get for et parti som Radikale Venstre 
er derimod arbejdsomt, idet der  er 
sytten folketingsmedlemmer til at   
deltage i arbejdet i   de mere end 31 
udvalg, som Folketinget har nedsat. 
Da  der går 5 ministre, der også er 
folketingsmedlemmer  fra, så skal de 
øvrige 12  passe udvalgsarbejdet. 
Mine arbejdsområder var kirke, kul-
tur og det halve social, idet Liv 
Holm Andersen tog sig af alt, hvad 
der havde med integration at gøre. 
Man er glade for stedfortræderne, 
men de anses ikke for at have den 
samme glød i arbejdet, da de jo ikke 
 

 
har været  i stand til at blive valgt til  
Folketinget. Vælgerne har vejet 
dem. De  er fundet for lette, og der-
for  har de deres politiske opgave 
som suppleanter, når der er brug for 
det.   
Da jeg skulle være medlem af Folke-
tinget fra 1. marts til 30. nov., så fo-
restillede jeg mig, at arbejdet slutte-
de med  grundlovsdagen og at det 
begyndte igen når  den nye samling 
begyndte den første tirsdag i okto-
ber. Det burde være til at overkom-
me. Det var til at overkomme, men 
det var   kun i juli måned, at jeg ikke 
skulle noget som medlem af tinget.  
Lovgivningsarbejdet skulle gøres 
færdigt, så derfor  sluttede arbejdet 
30. juni.  
Da der skulle forberedes  til den 
kommende folketingssamling, så var 
der sommergruppemøde  i første 
halvdel af august.  Men da jeg skulle 
til Olympiade i London  delvis betalt 
af Dansk Idrætsforbund, så  skulle 
jeg af sted hertil 1. august.  
Nok var jeg som stedfortrædende 
ikke af samme fylde, som de ordi-
nære medlemmer. I praksis  var der 
ingen forskel. Der var reserveret 
plads til mig ved højbords.   
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Man kan nemt komme til at føle, at 
man er noget.  At man har noget at 
sige. 
Det har man også: Når man er til 
møde i gruppen.  Det er sådan, når 
man er radikal, at man så kan være, 
ja man skal vel nærmest være uenig 
– mange radikale anser sig for at 
være klogere end andre  - indtil man 
bliver medlem af Folketinget. Grup-
pen skal være enig. Man har ikke 
lov til at køre sit eget løb. Når man 
er i opposition, så kan man derimod 
køre sit eget løb. Oppositionen be-
høver ikke at føle noget ansvar. Op-
positionens opgave er at kontrollere 
regeringen. Skulle  man så komme 
til at vælte regeringen, så er det så 
meget desto bedre.  Det drejer sig 
om at komme til magten. 
Som politiker skal man nemlig have 
den opfattelse at jeg og mit parti, er  
det bedste parti,  som også  har de 
bedste politikere. Vi er derfor dem, 
der er  mest kvalificere til at be-
stemme. Det er os, det er mig, der 
skal sørge for at der er velfærd til os 
danskere. 
Herhjemme i  Ølgod og i Strellev, ja 
i hele  Varde kommune, drejer  det 
sig om samarbejde.  Kompromisset 
er den naturlige arbejdsform i de 
lokale kommunalbestyrelser, som 
jeg kender til. Det afgørende er at få 
skabt løsninger, som vi  er tilfredse 
med og  som samtidig kan være bå-
de effektive og af en høj kvalitet. 
Det samme siger folketingspolitike-

re, men  der er en tendens til at man 
hele tiden lige skal fortælle, at dem 
der tidligere har bestemt, nu ikke vil 
vedgå deres ansvar, f. eks. for indfø-
relsen af fedtafgiften og for forsla-
get om afgift på kørsel med lastbi-
ler. Ja, og hvad var det nogle af de 
nuværende regeringspartier lovede i 
valgkampen. 
Lidt efter lidt lærte jeg af Marianne 
Jelved, at de ordførertaler som jeg 
skulle holde, skulle være saglige og 
kedelige.  Det tager tid  at  drille, ja 
at skose hinanden.  Det er en opfør-
sel som alt for nemt af medierne kan 
bruges til at  give os alle det indtryk, 
at  der altså er blå blok og rød blok, 
og at de kæmper ligesom  om de var 
et par superligaklubber. Politik er en 
alvorlig sag. Derfor skal den ikke 
gøres til underholdning ved den må-
de hvorpå medierne behandler det 
politiske arbejde. 
Men da vi i al almindelighed synes 
at medlemskab af et politisk parti 
ikke lige er mig, selv om vi er poli-
tisk interesserede, og da det kræver 
arbejde, dvs. læsning af mindst én 
avis og så samtidig lidt historisk og 
globalt overblik, ja så er der en ten-
dens til at det, der foregår i Folke-
tinget reduceres til det, der spæn-
dende.  Det er da også det, som jeg 
bliver spurgt om nu her jeg er holdt 
med folketingsarbejdet, om det da 
ikke var spændende. 
Spændende er  det tillægsord man 
bruger om det som man ikke selv 
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SÆT KRYDS I KALENDEREN VED  
DEN 22. FEBRUAR 2013, 

FOR DA ER DER  
VINTERFEST MED  

LOKAL UNDERHOLDNING I 
STRELLEV FORSAMLINGSHUS 

Spændende er det tillægsord man 
bruger om det som man ikke selv 
kender til. At spørge om noget er 
spændende er den neutrale begyn-
delse, ligesom vi drøfter vejret. Vi 
ved godt, at man skal være forsigtig 
med det ord spændende. Vi kunne 
aldrig finde på at spørge om det var 
spændende at være i fængsel. Vi 
kunne heller ikke finde på at spør-
ge, om det var spændende at blive 
skilt.   Når det drejer sig om fæng-
sel og skilsmisse, så ved vi alle, at 
her må vi vente til vedkommende 
selv siger noget. Når jeg kan sige, 
at det – trods alt – var spændende, 
så ligger det spændende for mig i, 
om jeg havde kræfter og indsigt 
nok til at jeg kunne gøre fyldest i 
mit arbejde.  Så vidt jeg selv kan 
bedømme så klarede jeg mig. Ja, 
jeg opnåede endda at vores datter 
Margrethe engang ved et gruppe-
møde, sagde at hun var enig med 
sin far. Noget sådant har jeg aldrig 
hørt før. Det er heller ikke noget, 
som vi går op i vores familie. Her 
drejer det sig om at man kan være 
til nytte.  At man, når man ser en 
opvask, så går i gang med at vaske 
op, eller hvad man nu synes der 

sådan lige bliver lagt hen til én. Når 
jeg kunne holde det ud at være så 
tæt på magten og på kampen om 
magten, hang det sammen med at 
jeg opdagede, at jeg blot skulle tale 
ud fra, hvordan vi gjorde det her i 
Strellev, her i Ølgod, her i Varde 
kommune. Det jeg kan sige herom 
er virkelighed og det er bundet op 
på erfaring. 
Ja, det endte med at der var et fol-
ketingsmedlem, som sagde at han 
nu syntes, at han vidste mere om 
Ølgod end han vidste om det sted 
han selv kom fra. 
Der er imidlertid også i tidens løb 
blevet brugt mange kræfter på min 
lokale videreuddannelse.  Vi er ble-
vet inviteret til sammenkomst efter 
sammenkomst.  Der har været be-
styrelse efter bestyrelse. Der har 
været møde efter møde. Det afsæt-
ter forhåbentlig erfaring og indsigt, 
som gør én mere kvalificeret til at 
have medansvar og ansvar for  lov-
givningen i Danmark. 
Jo, det var en god tid de ni måne-
der.  Jeg stiller op igen, hvis da der 
er nogen der vil stille mig op. 

Hans Vestager 
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VINTERFEST 2013 
Årets store vinterfest med underholdning finder sted 

fredag d. 22. februar kl. 19.00. 
Menuen lyder som følger:  

Sild m. karrysalat og æg 
     Forloren vildsvin med tilbehør 

Is med lun jordbærsovs 
 

Under middagen spilles der sagte musik, leveret af to mu-
sikere fra Jacob Jensen Band. 
Efter maden spiller Jacob Jensens store 5 mands band op 
til dans frem til kl. 01.00. 
Vi håber rigtig mange vil bakke op om vinterfesten. 
Pris: 200,- kr. pr. person. 
Tilmelding senest fredag d. 15. februar på 
Birthe tlf. 75 25 03 99 / 61 24 08 45 
Dorte 75 25 03 53 / 30 11 79 03 
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Nyt fra forsamlingshuset: 

 
Julefesten med basar og spisning fredag d. 30 nov. blev en rigtig hygge-
lig aften. Der var julestemning for alle penge, da flæskestegen blev ser-
veret. Over 80 personer var tilmeldt, så det gav også et pænt overskud 
til forsamlingshuset. 5.459,87 kr. Det må da siges at være ret godt på 
fire timers marked. 
Bestyrelsen vil gerne her benytte lejligheden til, endnu engang at takke 
alle de, der var med til at sponsorere gaver til basaren.  

 

Fællesmøde for foreninger i Strellev 

Mandag den 11. marts 2013 kl. 19.30 i Strellev Forsamlingshus. 

 

STRELLEV JAGTFORENING   
 

 Reguleringsjagt på ræv den 9. februar 2013.  
Tilmelding til Torben Larsen, tlf. 75212877/23104151 
Mødested: Parkeringspladsen midt i Strellev by 
Personer over 18 år og med gyldigt jagttegn er velkommen på jagten. 

 

    

Strellev Foredragsforening afholder generalforsamling 
 Mandag den 28. februar 2013  

kl. 19.30 i Strellev Forsamlingshus. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
Der serveres kaffe m./ brød. 
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NYT FRA FRISKOLEN 
 
Efteråret på friskolen har været præ-
get af stor aktivitet på mange områ-
der. I den daglige undervisning er 
der nok at se til. Eleverne i de mel-
lemste og ældste klasser har haft 
projektuge, hvor de på en uge skulle 
lave en opgave, som de så senere 
skulle fremlægge for hinanden. De 
arbejdede seriøst med tingene og 
der kom mange fine resultater ud af 
det, til både deres egen og lærernes 
tilfredshed. 
Lige inden vi tog på efterårsferie, 
deltog alle elever i den årlige moti-
onsdag og i dette skoleår blev løbe- 
og gå ruten lagt til Brinkerne. Bør-
nene fra Strellev kender området 
godt men for Lyne børnene var det 
nyt og spændende at komme til 
Strellev og røre sig. Efter motions-
løbet var der varm kakao og boller 
til alle og efterfølgende kunne vi 
ønske hinanden en god efterårsferie. 
Hvert år har vi lagt en pædagogisk 
dag ind i årskalenderen, hvor lærer-
ne tager i sommerhus for at diskute-
re pædagogik og det kommende 
skoleår. Eleverne får dog ikke fri, 
fordi lærerne tager af sted. Foræl-
drene overtager elevernes skoledag 
og de har på forhånd planlagt en 
masse spændende aktiviteter for ele-
verne. I år handlede det om trafik-
sikkerhed, hvor eleverne fik lejlig-
hed til at afprøve forskellige ting. 
Dagen sluttede med et besøg på  

 
 
 
 

Falck stati-
onen i Var-
de og som 
en af ele-
verne fra 4. 
klasse sag-
de, så havde det været den bedste 
skoledag nogensinde. Så forældrene 
havde gjort det godt. 
I starten af november fik skolen in-
stalleret et nyt fyringsanlæg. Vi har 
i mange år varmet skolen op med 
rapsolie, men i de sidste par år, har 
vi brugt megen tid på at få det til at 
køre ordentligt, dog uden det store 
held, så derfor besluttede bestyrel-
sen at udskifte rapsen med træpiller. 
Det er billigere at fyre med træpiller 
end rapsolie og også mere driftssik-
ker. 
Julemåneden er som bekendt en 
hektisk måned, men også en måned 
hvor der skal være tid til hygge og 
samvær. Vi starter julemåneden på 
friskolen med at klippe julepynt og 
få skolen pyntet op, så det bliver 
hyggeligt. I år havde vi inviteret de 
bedsteforældre med, som havde tid 
og lyst til at deltage og det nød bør-
nene meget, at den ældre generation 
var med til at klippe og klistre.  
Omkring Luciadag plejer vi at invi-
tere forældre og børn til julefest og 
det skulle de selvfølgelig heller ikke 
snydes for denne gang. Vi startede 
aftenen med spisning, hvor Familie 
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form af musik, juleskuespil og lu-
ciaoptog. Det blev, som altid, en 
hyggelig aften. 
Et nyt fyringsanlæg på skolen ville 
også kræve noget pasning, så derfor 
besluttede vi at ansætte en pedel 
som bl.a. skal passe anlægget, men 
også  
sørge for at holde skolen vedlige, 
både ude og inde. Det er dejligt at 
have fået en fast mand til at passe 
tingene og sørge for, at skolen frem-
træder pæn og vedligeholdt. 
I øjeblikket er vi i fuld gang med at 
planlægge den kommende bedste-
forældredag. Børnenes bedsteforæl-
dre bliver inviteret til at deltage i 
undervisningen, så de har mulighe-
den for at følge med i hvad det er 
deres børnebørn bliver undervist i. 
Der er selvfølgelig også afsat tid til 
kaffe og nybagte boller og under-
holdning af eleverne. Vi glæder os 

meget til at kunne byde dem vel-
kommen atter engang. 
Når vinterferien i uge 7 er overstået, 
står den på fastelavnsfest for elever-
ne og lige inden vi går på påskefe-
rie, skal vi have skolefest, hvor ele-
verne opfører skuespil og bagefter 
er der kaffe for forældrene og disko-
tek for eleverne. inden vi ser os om, 
er skoleåret ved at være forbi, men 
heldigvis skal der ske mange spæn-
dende ting inden vi kan nyde som-
meren og ferien. 

På vegne af elever og skolens ansat-
te.    Klaus Korsholm 

 
 
 
 
 
 

Metalcontaineren står på p-
pladsen ved Tarpvej.  
Sogneforeningen håber meget, at 
I fortsat vil støtte os ved, at smi-
de jeres gamle jern i containeren. 

HUSK: 
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Info fra Lyne Hallen 
 

Lyne hallen, som har været rammer 
om mange aktive timer – både med 
idræt, dans og musik – blev bygget 
af lokale ildsjæle i 1978. 
Over 30 år er nu gået. Hallen er ble-
vet brugt til de kendte idrætsgrene, 
nye tiltag er blevet afprøvet og nye 
ideer og behov er opstået… Facilite-
terne var slidte og passede ikke læn-
gere til de behov og ønsker, som vi 
har nu. 
Der forelå et tilsagn fra Ringkøbing-
Skjern Kommune om et beløb på kr. 
500.000,- HVIS foreningen selv 
kunne komme med et tilsvarende 
beløb (både kroner og frivillige ar-
bejdstimer tæller !) 
Denne bevillig var blevet givet til en 
tilbygning til hallen, men tidsfristen 
var ved at udløbe…. 
Derfor blev der dannet en arbejds-
gruppe i starten af 2011, bestående 
af Egon Sørensen (tømrer, Strellev) 
- Claus Kristensen (elektriker, Ly-
ne) - Knud Skak (smed, Lyne) – Pe-
der Johnsen (smed, Lyne) - Kent 
Sørensen (Lyne) – Kim Heiselberg 
(Lyne) og Tina Jørgensen 
(halbestyrer, Lyne). 
Gruppen fik i løbet af foråret lavet 
nye aftale med kommunen vedr. an-
vendelsen af det bevilligede beløb, 
således det ikke længere var en til-
bygning men en ombygning, som 
var på tegnebrættet. Gruppen fik 
lavet planer, tegnet, indhentet tilbud 

og afviklede i samarbejde med Lyne 
Hallens bestyrelse ”borgermøder”, 
hvor alle kunne komme for at se, 
høre og kommentere de spirende 
planer. Da planen endelig var klar, 
startede et hold frivillige med at 
kontakte alle husstande i Strellev og 
Lyne med henblik på eventuelle do-
nationer til Lyne Hallens ombyg-
ning – dette gik over al forventning; 
der var pludselig en konto med 
163.000,- … en rigtig god start. 
I August 2011 blev det gamle cafe-
teria, dameomklædning og handicap 
toilettet væltet. Alt kom væk ! 
Så kom genopbygningsfasen – et 
langt og sejt træk … hvor RIGTIG 
mange frivillige var i sving. Det re-
sulterede i at vi i december 2011 
kunne tage det nye cafeteria, køkken 
og de flotte toiletter i brug. Alt 
fremstår nu flot, nyt, lyst og indby-
dende. Allerede i julen 2011 var 
hallen, cafeteriaet og køkkenet lejet 
ud til familie-julefrokoster !! 
I maj 2012 startede vi ombygningen 
i kælderen – der var to omklæd-
ningsrum, et lokale (spinning) og to 
depotrum… Her blev alt også fjer-
net og bygget op på ny – således vi i 
dag har 4 lækre og velfungerende 
omklædningsrum. 
På 1. sal har vi også nogle m2 – 
halvdelen er lejet ud til skolen, og 
det restende har Strellev-Lyne GU 
råderet over. I øjeblikket deler Spin-
ning og Ungdomsklubben rummet 
…. Håbet er, at vi kan finde midler 
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til at lave en mindre tilbygning mod 
stadion, således vi kan få et fitness 
rum.  Vi er dog ganske klar over, at 
det ikke igen er muligt at søge loka-
le sponsorer eller trække på jeres 
kræfter, så det bliver ved hjælp af 
fonde, kreditlån eller anden vej. 
I løbet af sommeren fik vi også fri-
sket op med nye farver på dommer-
pulten og dørene i hallen samt uden-
for, så da vi nåede oktober 2012 
fremstod Lyne Hallen, flot, frisk og 
indbydende – klar til nye udfordrin-
ger…. 
 
Og udfordringer – de har vi helt sik-
kert også fået !!! 
I den sidste uge i august 2012 havde 
vi tre indbrud på 6 døgn. Vi har alle 
knoklet, svedt og hygget os med at 
lave vores alle-sammens-Lyne-hal 
… derfor var det en brat opvågning 
at opleve, at det ikke er alle, som 
sætter pris og passer på vores hal. 

Udbyttet blev: 1 stk. fladskærm 
samt en stor mængde slik, soda-
vand, øl og desværre også nogle 
penge, som ventede på at komme i 
banken. 
Herefter fik vi monteret et alarmsy-
stem med natkamera – men i no-
vember var der igen ubudne gæster. 
Denne gang blev udbyttet: En stor 
mængde slik og sodavand …. MEN 
denne gang fik vi også lidt – nemlig 
ca. 30 billeder på vores natkamera, 
som alle er afleveret til politiet. 
I skrivende stund har vi netop mod-
taget et opkald fra ordensmagten, 
som kunne berette at vore billeder 
har været en stor hjælp og bidraget 
til at gerningsmanden nu ER fanget 
og har tilstået…. !!! 
 
Men udfordringerne stopper ikke 
her – det flade tag over cafeteriade-
len er øjensynligt også utæt ! 
 

Bowlingaften i Tarm Bowlingcenter 
Fredag den 22. marts 2013 kl. 19.00. 
 
Pris:        175.- 
Menu:       Buffet med 3 slags kød, kar-
        tofler og fri salatbar 
 
Tilmelding:      Senest den 14. marts 2013 
Til:    Anders Jensen, tlf 7525 0387         
Mail :        iajensen@bbsyd.dk 
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     Gymnas�kopvisning 
 

Fredag den 15. marts  

kl. 19.00 i Lyne Hallen 

 
                      Vi er nu ved at nærme os afslutningen på endnu en god 

gymnastiksæson, med masser af aktive og sjove timer. 
Derfor vil vi gerne vise jer, hvad vi har lært.  

Dette foregår ved SLGU’s årlige gymnastikopvisning. 
 

Far/mor barn 
Springmus 

Mix 1 
Mix 2 

 
Gæstehold: Ølgod Efterskole 

 
Aftenen sluttes af med fælles kaffebord 

Alle er velkomne 
 

Arrangør: Gymnastiudvalget SLGU 

 

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

ÅBEN  
Mandag - Søndag  
Kl. 8.00 - 20.00 
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VEDR. PRÆSTERNES BESØG PÅ SYGEHUSENE  
kan det oplyses, at de ikke længere har adgang til patientlisterne. Derfor 
er henvendelse nødvendig, når der ønskes besøg. 

 
Den første søndag i hver måned  

serveres kirkekaffe efter gudstjenesten. 
 

Desuden vil der være ændret lidt ved  
gudstjenesten, så der kan blive plads til foran-

dringer eller nye tiltag. 

Skumringstime  
Strellev Kirke 

 
Torsdag den 14. marts kl. 17.00 

Højtlæsning og sang 
med efterfølgende  

fællesspisning i forsamlingshuset 

Restaureringen af kirken er ved at være færdig.  
 
Det har været en lang og spændende proces, som snart sluttes af med an-
skaffelsen af et nyt antependium (det klæde, der hænger ned foran alter-
bordet), samt nye hynder på kirkebænkene, der leveres i løbet af foråret. 
Vi glæder os til at vise jer det færdige resultat. 
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 K i rke ny t  

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

FEBRUAR   

  3.  Seksagesima  9.00   Buelund 

      Kirkekaffe  

10.  Fastelavn  10.30  Vestager  

17.  1. s. i fasten  Ingen  

24.  2. s. i fasten  19.30  Buelund  

MARTS   

  3.  3. s. i fasten  9.00  Vestager 

       Kirkekaffe  

10.  Midfaste  10.30  Buelund  

17.  Mariæ  
       bebudelsesdag  

Ingen  

24.  Palmesøndag  14.00  Vestager 

   Påskevandring  

28.  Skærtorsdag  10.30  Buelund  

29.  Langfredag  19.30  Vestager  

31.  Påskedag  10.30  Buelund  

År 2012 i Strellev sogn og kirke 
 
Antallet af fødte og døde henviser 
til dem, der er registreret i sognet. 
Tallet i () står for 2011 
Fødte: 1 (3)   
Drenge: 0 (2)  
Piger: 1 (1)  
Døbte: 1 (3)  
Navngivelse: 0 (1) 
Konfirmerede: 0(6)  
Viede: 0 (0) par  
Kirkelig velsignelse: 0 (0) par  
Døde: 2 (0)  
Begravede på Strellev kirkegård: 
5 (1) 
Heraf urner: 4 (1) 
Udmeldte: 2 (0) 
Optaget: 0 (2) 

Gudstjenester i Strellev Kirke 



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. 

 

Februar: 
 22. Vinterfest  * 
28. Foredragsforeningens  
 Generalforsamling * 
 
Marts: 
11. Fællesmøde for foreninger * 
14. Skumringstime Strellev kirke * 
 
 

 
15. Gymnastikopvisning, Lyne * 
22. Bowlingaften * 
24. Påskevandring * 
 
 
Maj 
4.         Stidag 

Vedr. * Se tidspunkter i bladet. 
 

Aktivitetskalender 

Jakob Jensen Band spillede i en fuld Strellev Kirke november 2012 


