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Budstikken holder pause denne gang,
men vender tilbage i næste nummer

Billeder fra vinterfesten
den 22. februar 2013
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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

Lyne Friskole afholder cykelsponsorløb
fredag den 24. maj. I år cykles der penge
ind til nye legeredskaber til legepladsen.
Børnenes ønsker går især på et klatretårn.
Så tag godt imod cyklisterne, store - som
små, når de kommer
rundt.
Mvh.
Louise Hvelplund,
formand for Lyne
Friskole
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Udplantningsdag
Vi gentager succesen med vores store
udplantningsdag. Sidste år havde vi 1 udplantningsdag, men i år har vi hele 2 udplantningsdage.
Første gang er torsdag den 25. april fra kl.
9 - 18 og anden gang er Bededag fredag den
26. april fra kl. 9 -14
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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LYNE BRUGSFORENING

Afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 24. april 2013 kl. 18.30
i Lyne Forsamlingshus.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
3. Forelæggelse af årsrapport, herunder meddelelse om resultatdisponering.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse.
7. Valg af suppleant.
8. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen serveres der suppe.
Herefter vil børn fra Lyne Friskole danse et par folkedanse.
Efter det, serveres der kød, kartofler og dessert.
Tilmelding i Brugsen senest fredag
den 19. april.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Det er tid til forårsrengøring i Brinkerne.
Derfor indkalder Sogneforeningen til
STIDAG LØRDAG DEN 20 . 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 grillpølser, kaffe og øl /sodavand
VEL MØDT ALLE DER KAN
Samme dag under spisningen (ca. kl. 12.30) afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste dagsordenspunkt er vedtægtændringer.
Regnskabsåret ønskes ændret, så det følger kalenderåret i stedet for som nu fra
1/11 - 31/10.
Arr Sogneforeningen.

STRELLEV VANDVÆRK

Generalforsamling
Tirsdag den 9. april 2013 kl. 19.30 i Strellev Forsamlingshus.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Bestyrelsen.

Fællesmøde for foreningerne i Strellev er mandag den 5. august 2013 kl. 19.30 i Strellev Forsamlingshus.
Mødeleder er Sogneforeningen.
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Støtter dit OK Benzinkort SLGU ??
Tjek om dit kort støtter SLGU på hjemmesiden www.ok.dk.
Log på med dit Nem-Id samt hav dit Ok kort ved hånden.
Under fanen kundeoplysninger, kan du se hvilken klub du støtter med

6 øre pr. liter

Hvis du bestiller et OK Benzinkort med en sponsoraftale knyttet til din lokale klub, støtter du klubben med 6 øre for hver liter benzin eller diesel, du
tanker. Jo mere du tanker, jo flere penge får klubben. Når du har tanket 500
liter, så får klubben en ekstra bonus.
Det koster ikke noget at få dit OK Benzinkort. Du skal ikke betale oprettelsesgebyr, kontoen er rentefri, og du betaler kun din benzinregning én gang
om måneden. Benzinen bliver selvfølgelig ikke dyrere med en sponsoraftale – vi sponsorerer hele støttebeløbet.
Ved spørgsmål kontakt gerne
Bente Christensen 40456228
Mail: egon0512@mail.tele.dk
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STRELLEV JAGTFORENING

Træningsskydning:
Sæsonåbning Mandag den 1. april kl. 18.30 (2. Påskedag)
Herefter er der træningsskydning hver mandag kl.18.30 til 21.00.
Sidste gang den 12. august.
Riffeldag:

Bedefredag den 26. april 2013 har vi fra Strellev Jagtforening riffelbanen på Dejbjerg Hede
fra kl. 10.00 – 15.00.

Sportsugeskydning:

Lørdag den 15. juni kl. 10.00 i Lyne

Riffelskydning på Varde Kassernes riffelbane: Datoerne kender vi
ikke endnu.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Støtteforeningen for Lyne Friskole
&
Lyne Friskole.
Den 4. april 2013 kl. 19.30 på Lyne Friskole,
dagsordener ifølge vedtægter.
Helle Kristensen

Louise Hvelplund

Fmd. Støtteforening

Fmd. Friskolen
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K i rk e n y t
GUDSTJENESTER 2013
STRELLEV KIRKE
APRIL
1. 2. påskedag Ingen
7. 1. s. e. påske 9.00 Buelund
Kirkekaffe
14. 2. s. e. påske 10.30 Vestager
21. 3. s. e. påske
9.00 Vestager
26. Bededag
Ingen
28. 4. s. e. påske 10.30 Vestager
MAJ
5. 5. s. e. påske
9. Kristi
Himmelfart
12. 6. s. e. påske
19. Pinsedag
20. 2. pinsedag
26. Trinitatis
JUNI
2. 1. s. e. trin.
9. 2. s. e. trin.
16. 3. s. e. trin.

9.00 Vestager
Kirkekaffe
9.00
10.30
10.30
10.30
10.30

Buelund
Vestager
Buelund
Vestager
Vestager

9.00 Buelund
Kirkekaffe
10.30 Vestager
10.30 Vestager

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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K i rk e n y t
FORÅRETS KONFIRMANDER 2013
Konfirmation i Ølgod Kirke
søndag den 14. april kl. 10.00
Camilla Sønderby Jakobsen
Baunshøjvej 6, Strellev
Konfirmation i Tistrup Kirke
fredag den 26. april
Kristian Guldager Bested
Adsbølvej 36, Strellev
Konfirmation i Lyne Kirke
søndag d. 12. maj kl. 10.30.

Jessica Holbæk Grandt,
Nedre Hallumvej 181, Kvong,
6800 Varde
Nanna Heiselberg Schierff,
Øster Vejrupvej 1, Lyne, 6880
Tarm

Nikolai Philipp Hansen,
Nørhedevej 33, Lyne, 6880 Tarm
Maria Winther Gude Kring,
Østergårdevej 12, Lyne, 6880 Tarm
Mads Thoustrup Legardt Johansen,
Tinghøjvej 3, Lyne, 6893 Hemmet
Johanne Bæk,
Vallundhedevej 2, Lyne, 6880
Tarm
Frederik Havgaard Sørensen,
Sønderdigervej 3, Lyne, 6880 Tarm
Jesper Dahl,
Nørhedevej 29, Lyne, 6880 Tarm

Jesper Emil Jensen,
Maja Hinsby Mikkelsen,
Sønderdigervej 2, Lyne, 6880 Tarm Tinghedevej 1, Lyne, 6893 Hemmet
Sara Hvergel,
Kasper Vestergaard Bargisen,
Tarpvej 9, Strellev, 6870 Ølgod
Nørhedevej 52, Lyne, 6880 Tarm
Anne Sofie Jensen,
Tinghøjvej 1, Lyne, 6893 Hemmet (Telegrammer kan afleveres til gravePatrick Ledet Kronborg Thiemke,
Lynevej 85, Strellev, 6870 Ølgod
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ren, Jørgen Sørensen, Kirkestien 6,
Lyne, lørdag den 11. maj kl. 9-13)

K i rk e n y t
Påskens P.S. I love you til os
Kærlighed og døden er to magter i evig
kamp om at få overtaget i og iblandt os.
Kærligheden mellem os mennesker kan
koste uro og dage med mange kampe –
kampe for at vinde mening, orden og
sammenhæng i vore liv, hvor kaos
nemt kan indfinde sig.
Sikkerhed – den store sammenhæng,
den evige ro og orden – den får vi aldrig i vore omtumlede liv. Det er uanset hvor meget, vi så end prøver at anstrenge os.
For vi elsker og binder os alle til livet.
Og når vi gør det, så ”kan det kun ende
ulykkeligt”. Det er forfatteren Ernest
Hemmingways udtryk. Når vi elsker,
ender det ulykkeligt. Så vil vi elske og
binde os til livet, eller vil vi ikke? Jamen, vi vil elske; vi kan ikke andet,
med mindre vi aldrig har set andre haft
hinanden kær!
Og derfor ender det ulykkeligt – eller
skal vi sige: sorgfuldt. Akkurat lige så
ulykkeligt eller sorgfuldt som for de
kvinder, der fortabte og håbløse er
vendt ud til graven den første påskemorgen for at salve deres elskede ven,
som de havde bundet sig til med liv og
sjæl, med håb og stor kærlighed.
Kvinderne er som os, når vi forgrædte
er vandret ud til vore grave med vore
elskede i en kiste. De er som os, når vi
har stået dér og intet forstået, fordi vi
har tabt nærmest alt – ja, fordi vi på en
måde har mistet os selv ved at miste

det, som var umisteligt for os. Ordene
er sluppet op. Mørket har taget over.
Håbet er blevet til håbløshed. Godhed
og glæde til tomhed og intethed.
Den dødes lidelser er forbi; men det er
kvindernes og vores ikke; for nu kommer sorgen og savnet i tunge bølger
rullende hen over dem og os og gør os
til mennesker, der kun kan forfærdes,
frygte og vandre i mørke og dødens
skygge.
Døden havde sejret over kærligheden –
jo, det kan kun ende ulykkeligt eller
sorgfuldt, når mennesker elsker. Derfor er døden vores fjende. Derfor kæmper døden og kærligheden en evig og
aldrig afsluttet kamp (jf. Elisabeth
Dons Christensen, 2009).
I påskeevangeliet er der ingen billeder
eller noget andet, der kan skabe blikfang. Nej; selve opstandelsen med livets sejr over døden kan ikke beskrives. Lidelseshistorien fylder meget mere end beretningen om Jesu opstandelse. Det modsatte af det livsbekræftende
er ofte nemmere at folde ud i malende
billeder. Der er langt mere effekt ved at
skildre livets bagside end forside. Kan
vi stå afmægtige over for døden, kan vi
så sandelig også stå famlende og magtesløse over for beskrivelsen af den
største lykke.
I ordene fra englen til kvinderne om, at
de skulle gå hen til disciplene og sige
til dem, at Jesus vil gå i forvejen for
dem til Galilæa, lå der en kort besked
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K i rk e n y t
standne komme og være hos dem dér,
hvor de havde brug for Ham – i det
ganske normale liv, de nu skulle tilbage
til og leve.
Der var også et lille P.S. til disciplen
Peter; Peter havde om nogen brug for at
høre, at Jesus var opstanden, og at han
– Peter – ikke var forstødt, efter at han
ellers havde nægtet at kende til Je-sus
den nat mellem skærtorsdag og langfredag, hvor Jesus blev forhørt. Et budskab om, at alt var ham tilgivet – den
hilsen må have været som en ren opstandelse for Peter, da Jesus tre gan-ge
spurgte ham, om han havde Ham kær,
og Jesus da antog ham på ny til at bringe buddet om Guds kærlighed ud i alverden.
I en ganske charmerende amerikansk
dramakomedie, der hedder P. S. I love
you sker det umulige, at der kommer
uventet hjælp fra den anden side af graven. Kvinden Holly mister sin elskede
mand Gerry. Holly går fuldstændig i stå
og er ved at gå til af fortvivlelse og
selvbebrejdelser. En dag kommer der et
brev fra Gerry. Det er det første brev af
mange. I brevene står der beskrevet en
opgave, som Holly skal løse. Det er
som en del af processen med at komme
sig over tabet og begynde på et nyt liv.
Alle brevene har en lille hilsen med ordene ”P. S. I love you”. Det viser sig, at
Gerry skrev brevene før sin død og løbende bliver leveret af Hollys mor.
Gerrys hensigt var at hjælpe sin kone
gennem sorgen, og det virker. Langsomt begynder Holly at tro på, at der er
14

mere liv tilbage til hende.
I påskefortællingen ligger verdens største nyhed gemt i netop sådan en lille
p.s.-hilsen. Den kan give os en forståelse af, hvad påskens budskab betød af
lykke for de første, der fandt den tomme grav og fik den fortalt efter Jesu opstandelse, og hvad den – som fortalt til
os – kan komme til at betyde for os i
dag.
Det egentlige i påsken er, at døden er
besejret af Guds evige kærlighed, og at
håbet får lov til at blomstre. Måske giver påskens budskab her ikke altid svar
til og på de mest personlige spørgsmål,
som vi hver især går rundt og tumler
med. Men i dette første budskab om påske blev der hen over graven plads til
en hilsen til hver og én af os – en ekstra
lille ”P. S. I love you” til os. Det er en
lille hilsen, som kan blive til en hel
himmel for den, som har noget særligt,
der smerter og nager, eller som føler sig
helt ene med sit. En lille hilsen fra den
fortalte fortid, som kan blive til en stor
hjælp (jf. Lene Grarup, 2011).
Ja, den tomme grav blev badet i lys den
første påskemorgen. Lad os glæde os
over at leve i lyset af opstandelsen i
stedet for at have fokus på at leve i
skyggen af døden. Glæde os over, at
Jesus med sin død kunne sejre over alt
det, der tager fremtiden fra os. En glæde, der kan overvinde smerteligt og fortvivlende, der ellers overvælder os.
Påsketroen vil sige os og overbevise os
om, at vi skal få muligheden for at opleve, at livet er smukt – trods fortræd

K i rk e n y t
og død. Vi skal få muligheden for at
opleve, at livet er værd at leve trods den
smerte, der også er forbundet med det
at leve i verden.
I opstandelsens lys kan vi se verden
som smuk – som noget vi skal sætte
pris på, værne om, takke for, glæde os
over. Det lys forklarer livet for os.
Åbenbarer det dér, hvor vi ellers ikke
kan se det. Ikke kan se lyset for ikke
mindst kærlighedens sorgfulde udtryk.
Hvis vi ikke havde hørt historien om
Guds egen Søn, der stod op af døde
påskedag, ville håbet have meget trange
kår i denne verden; så ville død, grusomhed og ondskab være den magt, der
så godt som altid ville sejre og efterlade
os som tabere i det store spil.
Men Gud lod med sin egen Søns død
og opstandelse ikke verdens ondskab
stå uimodsagt. Gud tog kampen op og

kæmpede for os. Og Han vandt. Vandt
over død, ødelæggelse og alle helvedsmagter. Det er befrielsen og begyndelsen til livet for hver og én af os.
Glædelig påske, hvor vi så at sige kan
forestille os at gå omkring med Jesu
opstandelse i os! Ja, hvor vi går så meget rundt med den opstandelse i os, så
vi ikke kan lade være med på skrift at
sende, med vore blikke at signalere eller ud af vore munde at udtrykke mindre eller større p.s. I love you-beskeder
til hinanden (jf. Eva Tøjner Götke,
1999). Amen.
Jens Thue Buelund

En ny jerncontaineren står igen på p-pladsen ved
Tarpvej. Sogneforeningen håber meget, at I fortsat vil støtte os ved, at I smider jeres gamle jern i
containeren.

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

Anders Peter Breum
Kristian Haahr
Birgitte Kudsk

7524 4482
7525 0017
7525 0069
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Revyholdet til vinterfesten den 22. februar 2013

Aktivitetskalender
April:
4. Generalfors. i Støtteforen. for
Lyne Friskole og Lyne Friskole *
9. Generalforsaml. i Strellev
Vandværk*
20. Stidag og ekstraordinærgeneralfors. i Sogneforeningen *
24. Generalforsaml. i Lyne Brugs *
25. Udplantningsdag v. Lyne Brugs *
26. Udplantningsdag v. Lyne Brugs *

Maj:
12. Konfirmation i Lyne Kirke *
24.

Lyne Friskoles cykelsponsorløb *

Juni:
1.
RAKU brænding i Den Kreative
Butik
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.

