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Strellev Sogneforening: 
Formand: Anders Jensen  75 25 03 87 
Sognets hjemmeside:          www.strellev.dk               
Hjemmesideansvarlig: Poul Nielsen 
                                                   30 11 07 65 
                          E-mail:   poul@rgb-web.dk                            
                                     
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:  

Jeanette Sørensen                      22 24 41 73 
Kasserer: Bente Christensen     40 45 62 28 
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: 

 

Redaktionen ønsker bladets læsere rigtigRedaktionen ønsker bladets læsere rigtigRedaktionen ønsker bladets læsere rigtigRedaktionen ønsker bladets læsere rigtig    

GOGOGOGOD SOMMERD SOMMERD SOMMERD SOMMER    



3 

Duften. Den nærmest overvældende 
duft, som langsomt omkredser dig desto 
tættere jorden nærmer sig dine fødder. 
Overgivende giver tankerne – dit sind 
sig hen til det, der nu venter. Dit livs 
eventyr. Dit livs mareridt. Intet er fast-
lagt. Intet tempo er sat. Den rammer 
igen. Du møder den gang på gang. 

Uden forbehold, uden sansning forføl-
ges du af denne karakteristiske egen-
skab – Indiens uforudsigelighed.  

Det kan vel bedst beskrives som en 
blanding af sved, damp og jord. Duften. 
Den omslutter dig efter dit første møde 
– det første glimt af dens natur og du vil 

aldrig kunne glemme dens unikke ud-
foldede facetter. Overalt omslutter.. den 
liv. Ild. Vand. Den krydser skæbner, 
krydser veje vi aldrig vil kunne betræde 
eller forstå. Dens nysgerrighed er uma-
gelig – utrættelig. Den forfølger jagten. 
Jagten på det nye offer – det nye og 
forfriskende.  

Åndedrættet forbliver tung et øjeblik, 
herefter gives der slip. Intet menneske 
vil kunne stille sig imod denne kraft – 
alle hengives før eller siden til hende. 
Som det tvivlsomme barn hvis leg al-
drig er begyndt. Som den ensomme 
ravns sidste håb om at se dens egen 
godhed. Du giver dig hen til hende. 
Langsomt, meningsfuldt, men samtidigt 
med et smil – et håb til den markante, 
søvnløse kæmpe. Det angstprovokeren-
de og blodtørstige sind. Den hvide tiger. 
Indien.  

Jeg læner mig tilbage i sengen efter 
endnu. Endnu en dag. Dagene glider 
sammen og jeg finder mig selv skrup-
pelløs når tanken om hjem indfinder 
sig. Det gør den. Den forekommer min-
dre og mindre, men den forlader mig 
aldrig. Sengen er kort. Mine tæer stritter 
og føler hvordan de nærmest nødsaget 
lykønsker jorden under dem. Ligger 
fladt på maven. Prøver at finde en me-
ning med hvert minut jeg befinder mig 
på rejsen. Den rejse jeg så længe har 
drømt om. Den rejse jeg har længtes 

Oplevelse af Indien  
Af: Inger Lise Øllgaard 
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efter når barskheden, sårbarheden blev 
for tiltrængt derhjemme. Jeg tænker. 
Dunkende og forpint kan det næsten 
føles når tankerne får frit fald. I en tæn-
kende ekstase mærker jeg hvordan de 
tunge øjenlåg kæmper imod den her-
skende træthed. Den strammer sit tag 
og igen ser jeg mig selv falde hen til 
lyden af bilers kommunikation, larmen-
de sælgere, legene børn, enestående 
køer – det hele flyder sammen. Jeg ser.  

Sitrende. Forblændet. Vender tilbage til 
hende med saglige trin. Hun er vågen. 
Altid parat og villig til at stille sig imel-
lem dig og hendes mange fjender. Altid 
snigende – altid betingelsesløst kaster 
hun sig over dig. Igen giver du dig hen. 
Afkræftet nedkæmpes indre dæmoner – 
indre diskussioner – indre forpligtelser. 
Mødet forekommer og igen røres du af 
hendes melankoli. Hendes sorg. Histo-
rie. Du forkaster hendes jord – hendes 
sjæl. Men glemmer aldrig gæstfriheden, 
den endeløse samtale, de mange ind-
tryk, de mange tryk. Solsorten er den 
same, hvilket jeg tydeligt erindrer. Hu-
sker hvordan jeg undredes over dens 
uændrede adfærd, selvom den befandt 
sig flere hundred kilometer fra det sted 
jeg lærte solsorten at kende. Dyrisk. 
Instinkt. En egenskab jeg havde savnet 
tilbage, hvor jeg kom fra, men som her 
var så dominerende at det nærmest 
overtog mig. Fascineres. Skræmt. Stir-
rende. Trods alt denne modbydelige og 
forskræmte appetit for livet, slukkedes 
tørsten ved ædende, sammenbidte an-
sigter.  

Aldrig har jeg følt noget så ægte og op-
rigtigt. Aldrig har jeg følt mig så lille 

og betydningsløs. Aldrig har jeg følt 
mig så lys. Aldrig har jeg mærket glim-
tet af håb så stærkt og gennemborende. 
Aldrig har jeg følt mig så fortabt, hadet 
og mislidt. Aldrig har jeg været så for-
pint. Aldrig har jeg set mig selv se så 
længselsfuldt ind I et spejl for at finde 
og genkende mit eget sind. Aldrig har 
mine øjne været så klare blå. Aldrig så 
fortvivlet, aldrig så angst. Aldrig så mo-
dig. Aldrig har jeg ladet mig forføre af 
den hvide tiger – ladet mig elske af det 
indiske hjerte. Aldrig har jeg genkendt 
sorgen I et andet menneskes øjne. Al-
drig har jeg været mere afkræftet. Al-
drig har jeg oplevet døden så nær. Al-
drig så megen ufuldkommenhed. Aldrig 
har et greb føltes så fast. Aldrig så fjern. 
Aldrig har jeg omgivet mig selv med så 
meget smukt. Aldrig har jeg været så 
snavset.  

Aldrig har et land formet en piges liv 
som dette. Aldrig har jeg set hendes 
verden med mere håb – mere liv – mere 
had. Aldrig. Aldrig.                                                                                                         

Aldrig vil jeg se hende med samme øj-
ne igen. Aldrig vil hun genkende mig. 

Jeg har set liv. Jeg har oplevet kraften 
af forståelse. Tilgivelse og åbne slutnin-
ger. Jeg har ladet mig rive med strøm-
me, vinde og oaser af endeløse tanker, 
som til sidst igen har fået mig tilbage. 
Her.  
Inger Lise Øllgaard. 
 
Budstikken gives videre til SLGU. 
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Sankt Hans fest i brinkerne 
 

Traditionen tro holdes der Sankt Hans 
fest i brinkerne søndag den 23. juni 

2013. 
 

Der kan købes mad fra grillen samt øl 
og vand fra kl. 18.30. 

 
Bålet tændes kl. 21.00. 

 

 
Lørdag d. 25. maj 2013 blev der monteret en ny bro på ”stien”. Den gamle bro 
var meget medtaget, og heldigvis var der ikke sket sammenbrud, selvom træet 
var meget råddent nogle steder. Den første bro blev indviet i 1989 og var frem-
stillet af gamle sveller 
og trykimprægneret træ. 
Den nye bro er fremstil-
let af jern, som efterføl-
gende er galvaniseret. 
Derfor håber sognefor-
eningen på en lang leve-
tid for broen. 
Tak til Støtteforeningen 
for Strellev/Lyne for 
tilskud på 25.000 kr. til 
broen.  
Broen er fermstillet af 
entreprenør og smede-
mester Eske Kristiansen. 
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 NYT FRA LYNE FRISKOLE. 
Ugen før påske har vi tradition for at 
have skolefest på friskolen. I ugens løb 
bliver der øvet på skuespil og musik 
og lavet en masse andet kreativt, som 
eleverne skal underholde forældrene 
med til festen. I år var temaet 
”Agenter”. De ældste elever havde 
selv skrevet et teaterstykke om James 
Bond - Agent 007. Det blev en flot 
kavalkade over nogle af James Bonds 
meritter og flot fremført at eleverne. 
De mindre elever havde øvet sig på 
agent sange som faldt i god jord hos 
publikum. Aftenen sluttede med disko-
tek for børnene og kaffebar for foræl-
drene. Dagen efter stod den på opryd-
ning, men der blev også tid til at fejre 
den forestående påske med bl.a. skat-
tejagt på påskeæg. 
 
Efter påske blev skolen også ramt af 
lockout som de øvrige skoler rundt om 
i landet. Heldigvis blev vi ikke så 
hårdt ramt som andre. To af lærerne 
var lockoutet og der betød, at vi måtte 
ændre på nogle af skemaerne, så det 
blev pasning i stedet for undervisning. 
Efter en måneds lockout var det rart at 
få de to lærere tilbage og få gang i un-
dervisningen på ordentlig vis igen. 
 
Dagene op til Kristi Himmelfartsdag 
blev brugt til læsedage. Her gælder det 
om at læse så meget som muligt i løbet 
af dagen. Mange elever nyder de dage 
da det helt er i deres eget tempo. Man-
ge af dem tager tæpper, soveposer og 
puder med og får sig indrettet et sted 
på skolen, hvor de kan sidde eller lig-
ge i fred og ro og læse. Klasselærerne 

sørgede for, at der var rigeligt med 
læsestof så ingen skulle være foruden. 
Selvom det er dejligt at læse og hygge 
sig med det, så kræver det også at man 
får sig rørt, så idrætslærerne havde 
sørget for at lave nogle tilbud, så man 
også kunne få sig rørt. Børnehaveklas-
sen har endnu ikke helt fået lært at 
læse men deres timer indeholdt aktivi-
teter som på en eller anden måde hav-
de med læsning at gøre og så kunne de 
også få læst højt af nogle af de ældre 
elever. 
 
Som friskole er det vigtigt at vi får 
gjort opmærksom på vores eksistens 
og i år havde vi igen valgt at tage med 
til Late Night i Ølgod. Skolebussen 
blev proppet med elever, hjemmebagt 
kage, reklamefoldere og højt humør og 
så drog ca. 20 elever og nogle forældre 
og lærere af sted til Ølgod, hvor vi fik 
parkeret bussen tæt på torvet. Det blev 
nogle hyggelige timer for alle, hvor vi 
fik snakket med en del og selv om vi 
måske ikke lige får en ny elev her og 
nu, så tror jeg, det er vigtigt at vi er til 
stede og viser flaget. Vi skal helt be-
stemt af sted næste gang der er Late 
Night. 
 
Inden længe skal vores 8. og 9. klasser 
til terminsprøver. Vi synes det er vig-
tigt at eleverne får prøvet at sidde nog-
le timer og løse opgaver og efterføl-
gende få en karakter for deres præsta-
tion. Når de skal videre i skolesyste-
met har de prøvet hvad det vil sige at 
gå til eksamen så det ikke bliver helt 
fremmed for dem, den dag det virkelig 
gælder. 
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 www.lyne-friskole.dk adm@lyfs.dk   
   Tlf. 7525 0011  

   Friskolen for sognenes børn… 
 
 FÆLLESSKAB 
 TRYGT LÆRINGSMILJØ 
 ENGAGEREDE LÆRERE 
 AKTIV FORÆLDREKREDS 
 
GLAD TIL SKOLE, GLAD I SKOLE,  

GLAD FRA SKOLE  

 
Inden vi går på sommerferie, skal vi 
have afviklet forskellige ting. I starten 
af juni holder vi idrætsdag sammen 
med Kvong og Sdr. Vium friskoler og 
ugen før vi tager på ferie, skal vi på 
den årlige fælles lejrtur, hvor alle ele-
ver, lærere og ansatte drager af sted i 
tre dage. I år skal vi til en lejrskole lidt 
syd for Hvalpsund. Det ligger et meget 
smukt sted lige ned til Limfjorden, 
hvor der er mulighed for mange spæn-
dende aktiviteter. Vores årlige lejrtur 
prioriterer vi meget højt, da de fælles 
oplevelser også giver nogle fælles glæ-
der som vi senere kan leve på. Vi prio-
riterer også at vi skal være i nærheden 
af vand og gerne et sted som også har 

andet end vand at byde på. 
Efter lejrturen er der få dage inden vi 
tager på ferie, men dagene bliver brugt 
til meget forskelligt. Klasselærerne 
plejer at arrangere en dag for deres 
klasse. Det kan f.eks. være hjemme hos 
den enkelte lærer eller et sted hvor ele-
verne kan blive aktiveret. Dagen før 
ferien er afsat til oprydning m.m. samt 
årets Gallafest. Eleverne bliver invite-
ret til fest i deres bedste tøj og lærerne 
sørger så for at der bliver serveret et 
festmåltid. Under middagen bliver 
årets balkjole og årets gentleman kåret. 
Når middagen er vel overstået, invite-
rer vi forældrene til kaffe og lagkage 
og det er også her, at vi tager afsked 
med de elever som forlader skolen. 
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GRILLAFTEN  
I STRELLEV FORSAMLINGSHUS 

Onsdag den 7. august kl. 18.00 
 

SPIS HVAD DU KAN FOR 100,- kr.     Børn u. 12 år 50,- kr. 
Der vil være lækre koteletter, kyllingefileter og grillpølser, samt salatbuffet, bagte 
kartofler og flutes. Drikkevarer kan købes til favorable priser. 
 
Grillen er klar kl. 18.00 
Vi håber, at rigtig mange vil slutte op om arrangementet. Hvis vejret tillader, sidder 
vi ude og spiser. 
Det bliver en aften, hvor man kan gå hjem, når man har spist, - eller man kan blive 
og hyggesludre en stund. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
Tilmelding på tlf. 75 25 03 99 el. 75 25 03 53 el. 30 11 79 03 

Fortsat fra side  10 
 
Vi vil så tage en snak med hver enkelt om, hvad der skal gøres, og på 
den måde sikre os, at de, der har meldt sig til at male gesims, også med-
bringer en pensel, der er egnet til formålet. 
Vi regner med, at kunne få gjort lidt ekstra rent indenfor, hvorfor de 
fleste jobs også vil være indendørs. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Lørdag den 15. juni 2013 
kl. 18.30 - 02.00  

i Lyne Hallen 
 

Menu:  (leveres af Lone, LYNE FORSAMLINGSHUS) 
* Sild m. karrysalat 
* Marineret svinekam – Fyldt kalkun – Lykkepakker  
* Råstegte kartofler – Fløde kartofler 
* Paprika sauce – Salater – Brød  
* Appelsintrifli  
 

Underholdning: 
* Udnævnelse af Årets SLGU´er 
* ALLEY CATS 

 
Entre – incl. mad, underholdning & dans 

* 225,- kr./billet  
* SKAL købes senest  
  søndag den 9. juni 2013 – husk bordbestilling 

 
Arrangør: 

∗ Strellev-Lyne GU 
    Inger Lund - Birthe Pedersen - Tina Jørgensen 
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Dagli’ Brugsen Lyne 
kører varetur 
���� 75 25 00 08 

ÅBEN  
Mandag - Søndag  
Kl. 8.00 - 20.00 
               

Sidste skoledag bliver brugt til opryd-
ning og fest og ballade. Formiddagen 
går med at lave forskellige sjove ting 
sammen med eleverne, inden vi siger 
farvel og ønsker hinanden en god som-
mer. 
 
Det kommende skoleår byder på mange 
spændende udfordringer. I øjeblikket er 
regeringen ved at lave en ny folkesko-
lereform og selvom vi som friskole ik-
ke er omfattet af reformen, så vil vi 
uden tvivl skulle skele til indholdet af 

reformen. De nye arbejdstidsregler er 
også noget, som vil komme til at påvir-
ke vores skolehverdag i en eller anden 
grad. Det bliver nogle spændende ud-
fordringer at tage fat på, men jeg er 
overbevist om, at vi vil nå et godt resul-
tat, som vil være til alles fordel. 
 
Med disse ord, vil jeg ønske alle en 
rigtig god sommer. 
 
På vegne af Lyne Friskole 
Klaus Korsholm 

ARBEJDSLØRDAG I FORSAMLINGSHUSET  
Lørdag den 24. august kl. 09.00 

 
Forsamlingshuset trænger til en lille ekstra omgang rengøring – ude 
som inde. Derfor håber vi på, at mange vil komme og ”give en hånd 
med”. 
Vi begynder med kaffe og rundstykker kl. 09.00. Herefter arbejdes 
der til kl. 13.00, hvor forsamlingshuset serverer en bid brød og en øl 
eller sodavand.                                                  
Hvis man har lyst til at ”gi et nap med”, bedes man melde sig på et af 
følgende tlf. numre 75 25 03 99 el. 75 25 03 53. 
                                                                                        Fortsættes side 8 
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i Dagli´Brugsen, Lyne 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

Kom og hils på Peter i butikken 
LØRDAG den 15. JUNI 

 
Kl. 10.00                          Officiel velkomst v/ formanden 
Kl. 10–12   Brugsen byder på et glas vin til de voksne 

og sodavand til børnene 
Bestyrelsen 

NY UDDELER 

PETER HANSEN, Bramming 
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Fredag den 7. juni 
 

17.30   Havetraktortræk 
18.30   Billig aftensmad 
19.15   Fodboldkamp - Herresenior 
19.30   Tøse-/dameaften 
19.30   DVD-aften for børn 
21.00   Rafleturnering 
01.00   Baren lukker 
 

Lørdag den 8. juni 
 

10.00   Ringridning 
10.00   Medaljecup for U6-U11 
12.30   Fodboldkamp - Damesenior 
13.30   Fodboldkamp U 14 drenge 
14.30   Bagekagekonkurrence og kaffebord. 
15.30   Håndboldkamp 
18.30   Spisesammenaften 
20.30   Spånpladekast 
01.00   Baren lukker 
 
Fra kl. 19.00 er det muligt at bage pandekager både fre-
dag og lørdag. 
 

Plan for Sportsugen i SLGU på Lyne Stadion
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Fællesmøde for foreningerne i Strellev er mandag den 5. august 2013 kl. 19.30 i 
Strellev Forsamlingshus. 
Mødeleder er Sogneforeningen. 

Plan for Sportsugen i SLGU på Lyne Stadion 

Søndag den 9. juni 
 

 10.00   Gratis morgenmad   
 10.30   Fodboldkamp U6 & U8 
             mod bedsteforældre 
 11.00   Gruppedyst 
 11.30   Nøgleafprøvning - slut kl. 13.30 
 12.00   Cirkeltræning 
 13.00   Pokalkamp Herresenior - Oldboys 
 14.00   Fælles oprydning 
 

Der er udstilling af motorcykler og veteranbiler på den 
lille parkeringsplads ved genbrugsbeholderne fra kl. 
11.00 - 13.00 
 
Der tages forbehold for ændringer af planen. 
 
Fra fredag vil der være mulighed for at købe slik, slushice, grillpølser, sportsbol-
ler, sodavand og øl.  
Der vil alle dage være hoppepuder og oppustelig fodboldbane. 
 
 Flugtskydning i Lyne lørdag den 15. juni kl. 10.00 
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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: 
 

 
 

 
Lørdag den 15. juni 2013 i Lyne Hallen  
 
Område:            Billetsælger: Telefon:  
 

Tarp, Baunshøj,  
Hedevang, Kærgård   Ketty Pedersen      75250049 
Adsbøl, Bjalderup       Birthe Pedersen     75250399 
Mosbøl, Lynevej         Kaja Johannessen 75250118 
Lyne by                        Else Marie & Jørn Tang   75250173 
Ulbæk                        Susanne Højvang      75250508 
De unge                Tina Skak      30111829 
Tingheden               Anne Marie Ditlevsen      75250317 
Østergårde, Nærild,  
Vallund, Knudevej,  
Skærbækvej              Bente Schelde      75250231 
Nørhedevej, Øster Vej- 
rupvej, Sdr. Dige   Louise Hvelplund      75250408 
Glibstrup, Gejlgård  Birgit Sunesen 75250253 
Hustedvej                  Jette Raunkjær      75250367 
  
Når I køber billetter, så HUSK at melde jer til ved det bord, som I ønsker at sid-
de ved.... 
 
Billetter kan også købes i teltet i forbindelse med  
Sportsugen på Lyne stadion. 
 

Husk tilmelding senest den 09.06 2013 
 

Ansvarlig for billetter og bordbestilling:   
Birthe Pedersen, Strellev – 75250399 – 61240845  
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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 2013 
STRELLEV KIRKE 
 
JUNI: 
  2. 1. s. e. trin. Ingen 
  9. 2. s. e. trin. 10.30 Vestager 
16. 3. s. e. trin. 10.30 Vestager                          
23. 4. s. e. trin. Ingen 
30. 5. s. e. trin. 10.30 Vestager 
 
JULI: 
  7.  6. s. e. trin.   9.00 Vestager 
   Kirkekaffe 
14.  7. s e. trin. Ingen 
21.  8. s. e. trin.   9.00   Vestager 
28.  9. s. e. trin. 10.30  Vestager 
 
AUGUST: 
  4. 10. s. e. trin.   9.00 Vestager 
   Kirkekaffe 
11. 11 s. e. trin. Ingen 
18. 12. s. e. trin. 10.30 Vestager 
 
 

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

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

Anders Peter Breum  7524 4482 
Kristian Haahr  7525 0017 
Birgitte Kudsk  7525 0069  
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Pinse og hvad deraf fulgte.  
Når man altid kan snakke om vej-
ret, hænger det sammen med, at det 
umiddelbart påvirker os.  Vi sanser 
uden videre vejret.  Man mærker 
regnen. Man glæder sig over den 
solbeskinnede bøgehæk.  Alle har 
således en mening om vejret. Når 
man er med i en begivenhed, sidder 
i et telt til en fest, ja, så kan man 
måske årtier  efter huske, hvordan 
vejret var netop den dag, da man 
første gang var til fest hos dem, 
som man nu igen kommer til fest 
hos. Når det bliver pinse, når  det 
bliver maj måned, så kommer for-
året som regel.  I vores bevidsthed 
kommer pinse og foråret og  vejret 
til at høre sammen.  
         Det hedder derfor også i nr. 
291  ”Skin over vang som en mor-
gen med sang,/ morgen i maj, når 
det grønnes!”/ I nr. 290 siges det: ” 
I sommernattens korte svale/ slår 
højt fredskovens nattergale,”/ Igen 
og igen kommer naturen og vejret 
med i  salmebogen.  
Når der er noget, som hedder kri-
stendom, skyldes det, at  der er ble-
vet fortalt om  Jesus, Josefs og Ma-
rias søn.  Det  formuleres  sådan i 
nr. 286:  ”Var I ikke galilæer,/  

kaldte eder farisæer/ ej med hån 
ulærde mænd,/ I, som bragte først 
på tale/ ham, som lå i dødens dva-
le,/ men stod herlig op igen!”/ 
        Apostlene havde altså et per-
sonligt indtryk af Jesus.  Det var 
dette personlige indtryk og det var 
alt det, som var sket ved opstandel-
sen og senere ved pinseunderet, 
som gjorde, at de blev ved med at 
tale om  alt det, som de havde ople-
vet og erfaret sammen med Jesus.  
De havde altså fået den overbevis-
ning, at  dersom de skulle tale om 
Gud, ja, så  var deres eneste mulig-
hed for at tale om Gud, at de be-
gyndte med at tale om  den Jesus, 
som de havde levet sammen med i 
tre år. Den fortælling om verdens 
skabelse, om pagtslutningen på Si-
naj, om exilet i Babylon, ja alt det, 
som de havde fået fortalt, det var 
stadig i deres sind. De tre år sam-
men med Jesus overstrålede dog 
det alt sammen.   
               Det var med denne nye 
kraft, at omtrent 3000 blev døbt på 
selve  Pinsedagen  i Jerusalem. Det 
var med denne nye kraft, at de rej-
ste rundt i den da kendte verden for 
at fortælle, det som de selv havde 
erfaret.  
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                Kristendommen er altså 
en religion, som er bygget på erfa-
ring.  Jødedommen  er bygget på 
den erfaring, at israelitterne engang 
blev frelst for trældommen i Ægyp-
ten.  Når galilæernes  fortælling om 
Jesus kunne slå rod også hos os og 
andre folkeslag århundreder efter 
Jesu død, ja, så hænger det sammen 
med at vi igen og igen erfarer, at vi 
er med i et liv, som er større end os 
selv.  At vi er med i et liv, hvor vi  
kan glæde os over det som overgår 
os.  Ja, og hvor vi kan protestere 
mod  det, som overgår os.  
              Der var engang – og sådan 
er det vist stadigvæk nogle steder – 
hvor det er et mål for dem, som 
man lever i blandt, at man skal have 
en erfaring af ”omvendelse”.  At det 
altså på et tidspunkt i ens liv skal 
være gået op for én, hvad der er det 
afgørende. At der er noget, som 
man skal kunne formulere, så andre 
kan få en lignende erfaring.   
                For mig er det sådan, at 
der  er godhed i tilværelsen også 
uden det er blevet formuleret.  Jeg 
regner da med at  der er tillid, en 
talens åbenhed og barmhjertighed 
imellem  mig og de mennesker, som 
jeg lever iblandt.  Sådan har jeg da 
mødt det tidligere i min tilværelse.  

At der altså ikke er nogen, som mø-
der mig med en skjult dagsorden, 
som skal bemægtige sig  mig, så jeg 
gør noget, som jeg egentlig ikke 
ville gøre.   
      Da det blev pinse første gang  
blev der fortalt om Guds storværker 
på folkets egne tungemål.  Omtrent 
3000 blev således døbt.  Der var 
ikke tale om en forudgående under-
visning. Der var ikke tale om, at der 
nu skulle være betingelser for et nyt 
liv. Nej, det som  nu skete, var, at 
man nu fik ord for det liv, som man 
allerede havde erfaret i sin egen til-
værelse.  Sådan skal det stadigvæk 
være: At man i  gudstjenesten får 
ord for det, som man allerede har 
erfaret i sin egen tilværelse. Når 
man derfor af og til bruger et udtryk 
som ”Kirkens liv og vækst”, så skal  
det opfattes som at man står i en 
kamp for at kunne finde ord, hvor 
så mange som muligt – ja alle -  
skal kunne genkende træk  ved og 
sider af deres egen tilværelse.  Det 
er derfor at  dåb, konfirmation, 
bryllup og begravelse og højtiderne  
er så umiddelbare at prædike om. I 
disse begivenheder er  vore erfarin-
ger jo  så synlige, som de overhove-
det kan blive.   
          Det er derimod sværere med 
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prædikenerne søndag efter søndag. 
Det er lidt ligesom med at  skulle til 
forældrekonsultation i skolen eller i 
børnehaven.  Det deltager jeg helst 
ikke i. Jeg vil hellere  gå  tur eller 
ud i haven. Når der skal holdes 
gudstjeneste søndag efter søndag, så 
kan begrundelsen herfor være for-
skellig.   
         Det er godt at kunne give ud-
tryk for taknemmelighed eller pro-
test.  Det er nødvendigt for folkets 
og den enkeltes livsopfattelse, at 
der da er et sted i sognet, hvor man 
uden videre kan komme ind uden at 
der skal betales ved indgangen. Det 
giver en rytme i livsopfattelsen, at 
hviledagen markeres, som mere end 
en fridag, der skal  sikre at arbejds-
kraften bliver vedligeholdt. Kirken 
og gudstjenesten får derfor en sym-
bolsk karakter, ligesom med demo-
krati og kongehus.  Man får noget 
at tale sammen om, og  præsten bli-
ver holdt  i gang.  
             Man vedligeholder også 
den påstand, at Gud er større end 
den enkelte.  At nok kan og skal 
man som menneske meget, men 
tilværelsen, sin familie, sine venner, 
sine biler, sit arbejde, ja det har man 
til låns.  En dag er man her ikke 
længere og så skal nogen andre tage 
over.   
           Når  det med kirke, drejer sig 

om vor tilværelse, så kan noget af 
det stof, som fremlægges være hi-
storisk, som når man igen og igen 
fortæller om farisæerne, de skrift-
kloge og pagtslutningen på Sinaj.  
Det kan også være  litterært, ja må-
ske endda nutidigt, ja måske endda 
noget som kan gentage sig igen og 
igen.  
           Simon Fruelund fortæller i 
sin roman ”Panamericana”, der er 
fra 2012 og som  foregår her og nu, 
at den 59-årige astronom Jarl fra 
København, der har en kone i Alle-
rød og to børn og desuden en 25-
årig datter fra før han blev gift, ja 
han er en gang om året  på arbejde 
ved observatorierne i Chile. Der 
træffer han så en kvindelig 32-årig 
kollega fra Holland. De har samleje. 
Da samlejet er overstået, fortæller 
hun, at hun lige har haft ægløsning. 
De køber et par fortrydelsespiller. 
Dem tager hun dog ikke.  Jarl rejser 
hjem til København. Den kvindeli-
ge astronom ringer og træffer ham 
mens hans kone hører på det, selv 
om han forsøger at skjule det.  Hun 
fortæller, at hun nu rejser hjem til 
Holland for at få sit barn. Han be-
høver ikke at tage sig det nær, for 
hun vil ikke fortælle hvem faderen 
er. Konen fra Allerød får dog nys 
om hvad der er sket.   Hun smider 
Jarl ud.   Det sidste vi hører er at 
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han nu i hvert fald for en periode bor 
hos sin 25-årige datter.  
         Der er således ingen lykkelig 
slutning.  Det, vi her har fået en be-
skrivelse af, er frihed og ansvar – 
eller  rettere sagt mangel på ansvar.  
Det er vist sådan tilværelsen er – 
ja,det er  sådan, at tilværelsen skal 
være med frihed og ansvar – og med 

de risici, som det giver.  Når nu  
Vorherre har lagt tilværelsen sådan 
til rette, så er det op til os at finde ud 
af det, her og nu – vi kan altså ikke 
klare os med salmerne og historien.  
Der er heldigvis nutid til.  
HV 
 

 

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 tan-

ket 500 liter, så får klubben en ekstra bonus. 
Det koster ikke noget at få dit OK Benzinkort. Du skal ikke betale opret-
telsesgebyr, 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 



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. 

 
Juni: 
  1.  RAKU brænding i Den Kreative  
 Butik 
7. - 9. Sportsuge på Lyne Stadion *  
15. Sommerfest i Lyne Hallen og  
 Sportsugeskydning * 
15. Hils på ny uddeler i Lyne Brugs * 
23. Sct. Hans Aften i Brinkerne * 
 
 
 
 

 
Juli: 
 
 Sommerferie 
  
August:  
  5. Fællesmøde for foreninger * 
  7. Grillaften i Forsamlingshuset * 
24. Arbejdslørdag i Forsamlingshuset * 
 
 Vedr. * Se tidspunkter i bladet. 
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