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FORENINGSOVERSIGT:
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 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

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 Udvalgsformænd:
Fodbold: Johan Jorna
21 75 17 19
Håndbold: Lis Nielsen
75 25 02 51
Præster:
30 11 18 29
Hans Vestager
75 24 40 65 Gymnastik: Tina Skak
75 25 03 87
Jens Thue Buelund
75 24 46 62 Billard: Anders Jensen
Badminton: Bja. Vestergaard 61 78 46 64
Volleyball: Kent H. Sørensen 75 25 03 64
Strellev Foredragsforening:
75 25 02 62
Formand: Lotte Nielsen
50 99 09 19 Bodybike + løb: Knud Tang
Revy:
24 65 93 37 Ungd.klub: Marianne Vesterg. 75 24 66 49
annikabertelsen@bbsyd.dk
Sommerfest: Tina Jørgensen 75 25 04 95
Strellev Forsamlingshus:
75 25 02 55 Revy til sommerfest:
revy@lyne.dk
21 22 23 38
30 11 18 29
Lyne Friskole:
75 25 00 11 Sportsuge: Tina Skak
Telt: Kasper Lauridsen
72 15 51 79
Hjemmeside: www.lynefriskole.dk
Formand: Louise Hvelplund 75 25 04 08
75 25 03 83
Leder: Klaus Korsholm
25 30 68 84 Lyne Hallen:
Formand: Bent Gregersen
75 25 01 70
Bestyrer: Tina Jørgensen
30 13 04 95
Strellev Puljepasningsordning:
E-mail: hallen@lyne.dk
Formand: Lone Clausager
75 24 42 75
Strellev Vandværk:
Formand: Bent Gregersen

Bladudvalget:
75 25 01 70 Kontaktperson: Inger Jensen

Redaktionen ønsker bladets læsere

Glædelig Jul og Godt Nytår
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75 25 03 87

Den Kreative Butik
Åbent hver tirsdag kl 19-21
Lyst til en sludder, at se
hinanden, at få en kop kaffe
eller…..
Salg af hjemmegjorte ting.
Salg af vinterkranse og dekorationer.

Hyggelige arrangementer

Find os på FaceBook:
Den Kreative Butik
eller ring til Rikke
på tlf: 31 95 55 40
Budstikken gives videre til Foredragsforeningen.

KÆMPE JULEMARKED
2013
Forsamlingshuset arrangerer julemarked med basar, fiskedam og fællesspisning
fredag d. 29. november kl. 17.00.
Der serveres ribbenssteg med kartofler, sovs, rødkål og chips for 70,- kr. Børn
halv pris.
Vi regner med at blive på den anden side af hundrede mennesker, så kom og få
en god plads.
Basaren åbner kl. 17.00 – og der er fine gevinster at tage numre i. Middagen
serveres kl. 18.00.
Skulle man være interesseret i at donere en gave til basaren, bedes den afleveret hos Birthe Pedersen eller Dorte Lundgaard et par dage før markedet.
For at ikke det skal blive for sent for de yngste gæster, sluttes aftenen af med
udtrækning af gevinster kl. ca. 20.30.
Alle er velkomne til festen!
Mad bestilles på tlf. 7525 0399 el. 3011 7903 el. 7525 0353.
Med venlig hilsen
bestyrelsen

SÆT KRYDS I KALENDEREN VED DEN 28.
FEBRUAR 2014 FOR DA ER DER VINTERFEST MED LOKAL REVY I STRELLEV
FORSAMLINGSHUS
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Leje af hus på tlf. nr. 7525 0255 eller
nr. 7525 0353 .

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

STRELLEV REVYEN
Nu er det ved at være tid, hvor vi gerne hører fra dig, hvis du har oplevet eller
hørt noget og tænkt: ”DET ER LIGE TIL REVYEN”.
Send en mail til Annika Bertelsen, så vi kan bruge det til VINTERFESTEN til
februar 2014 på:
annikabertelsen@bbsyd.dk
Hilsen Revyholdet
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STRELLEV JAGTFORENING

Fællesjagt:

Lørdag den 14. december 2013 kl. 10.00
Mødested: Jens Møller Madsen
Kærgårdvej 15, Strellev

Rævejagt:

Lørdag den 25. januar 2014
Morgenkaffe kl. 9.00 i Forsamlingshuset
Rævejagt
kl. 9.30
Frokost i Forsamlingshuset.
Tilmelding til formanden, tlf. 7525 0275 / 20425188.
Alle med gyldigt jagttegn er velkommen på rævejagten.

Generalforsamling:
Lørdag den 25. januar 2014 kl. 19.00 i Forsamlingshuset
Der serveres traditionen tro gule ærter mm.
Eventuelle forslag til drøftelse på generalforsamlingen samt forslag
til årets jæger skal være bestyrelsen i hænde senest den 12/1 2014.
Tilmelding til Ernst Øllgaard.
Medbring trofæer fra det forgangne år.
Bedste danske trofæ kåres, og vinderen modtager vandrepokal.

Fællesmøde for foreningerne i Strellev er mandag den 3. marts 2014 kl. 19.30 i
Strellev Forsamlingshus.
Mødeleder er Foredragsforeningen.
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Nyt fra
Bestyrelsen for Lyne Friskole har valgt, at de penge der
blev cyklet ind til sponsorløbet i maj, skal prøve at blive
til flere. Det bliver gjort ved at hjælpe en ny arbejdsgruppe, der vil prøve at søge fonde og legater. De har frist til
februar 2014, og derefter bliver der lavet legeplads med de penge, der er på det
tidspunkt.
I oktober afholdes der fællesmøde med bestyrelse og skolens ansatte mhp. at
lave en strategiplan, som skal gøre skolen mere målbar i fremtiden. Vi skal også
forholde os til den nye folkeskole reform, som træder i kraft til næste skoleår.
Friskoler er ikke inkluderet i denne reform, men vi vil ikke bare sidde med hænderne i skødet. Vi har allerede flere timer i grundfagene, end folkeskolerne skal
op på, og vi har en lærer, der har været på kursus i inklusion (det er med henblik
på, at klasserne skal kunne rumme alle elever). Vi har købt I-pads til hjælp til
støttetimer og investeret i 2 nye interaktive tavler.
Den 7. november er Lyne Friskole med i Åben Skole, som på landsplan er det
samme som efteskolernes dag. Vi holder åbent fra kl. 16.00 til 19.00 og håber
på mange besøgende. Se mere på aabenskole.dk
Dette var lidt af bestyrelsens arbejde.
Mvh. Louise Hvelplund.

Dagli’ Brugsen Lyne
kører varetur
 75 25 00 08
ÅBEN
Mandag - Søndag
Kl. 8.00 - 20.00
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FORKÆLELSE

V i har arrangeret en fantastisk aften
i Den Kreative Butik,
hvor Lilli Bøving kommer med sine Aloe V era
produkter og forkæler os.
•
•
•
•

Ansigtsmassage
Håndpeeling
Creme- kosmetikprøver
Og meget mere
.

Tilmelding senest d
8/11 af hensyn til kaffe
og brød

Find os på FaceBook:

Den Kreative Butik
eller ring til Rikke
på tlf: 31 95 55 40

Den Kreative Butik, Kærgårdvej 8, Strellev, 6870 Ølgod
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A ben Kirke
Kirken vil være å ben, nå r graveren er på
kirkegå rden.
Derudover vil vi gerne å bne evt. vise kirken
frem, nå r I må tte ønske det.
Følgende lå ser gerne op. I kan blot kontakte
en af os.
Agnethe Larsen Jensen tlf. 75 24 50 62 / 61 34 96 41
Jens Krogh tlf. 75 25 02 80 / 40 78 05 21
Birgitte Clement Kudsk tlf. 75 25 00 69 / 61 79 13 32
Anders Peter Breum tlf. 75 24 44 82/ 24 47 64 72
Kristian Bjølbøl Haahr tlf. 75 25 00 17 / 23 23 31 71

Adgang til kirkegå rden for kørestolsbrugere.
Der vil fremover være fri adgang til kirkegå rden gennem porten mod vest, så ledes at alle har mulighed for
at a3lægge besøg på kirkegå rden.

Strellev menighedsrå d ønsker at fastholde de gamle traditioner, men arbejder også på at skabe nye. Derfor har vi brug for jeres hjælp. Vi vil gerne have
tilsagn fra en række af sognets beboere, som har lyst til at hjælpe til. Opgaverne er mangeartede lige fra at bage en kage, fortælle, være med til at forny
gudstjenesten og meget andet. Kunne det være noget for dig, vil vi bede dig
kontakte et medlem fra menighedsrå det eller lægge en seddel med navn,
telefonnummer og evt. mailadresse i postkassen ved kirken.
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ALLE HELGENS GUDSTJENESTE
Søndag den 3. november, kl. 16.00
i Strellev kirke.
Ved denne gudstjeneste vil de døde siden sidste Alle Helgen blive mindet ved
navns nævnelse.
Der vil være mulighed for efter gudstjenesten at sætte et lys ud på jeres kæres
grave. Lysene vil stå i våbenhuset klar til at blive tændt efter gudstjenesten hvis I ønsker det.
Der kan lægges meget ind i et tændt lys. Til Alle helgen vil vi
især tænke på de lys, som vore døde tændte for os, mens de
var i levende live. Hvor vore døde holder op, og hvor vi begynder, kan vel aldrig gøres op i ord; men ved at tænde lys i
kirken og ved at sætte et lys ud på graven kan vi udtrykke, at
vi er forbundet både med dem og med Gud for evigt.
Alle er velkomne!

CHAMPAGNEGUDSTJENESTE

Tirsdag den 31 december 2013 kl. 16.00
Start nytårsaften med festgudstjeneste i Strellev Kirke.
Efter gudstjenesten bydes der på et glas champagne, så vi alle
kan ønske hinanden Godt Nytår før vi går hver til sit!

Næste menighedsrådsmøde er torsdag den 28. november kl. 19.30
hos Agnethe Jensen, Baunshøjvej 4, Strellev
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K i rk e n y t
GUDSTJENESTER 2013
STRELLEV KIRKE
NOVEMBER:
3. Alle Helgensdag
16.00 Buelund
10. 24. s. e. trin. 10.30 Buelund
17. 25. s. e. trin. Ingen
24. Sidste s. i
Kirkeåret
9.00 Vestager
DECEMBER
1. 1. s. i advent 14.00 Buelund
A dventsgudstjenste - Kirkekaffe
8. 2. s. i advent 10.30 Vestager
15. 3. s. i advent
9.00 Buelund
22. 4. s. i advent 10.30 Vestager
23. Lillejuleaften
24. Juleaften
15.00 Vestager
25. Juledag
10.00 Vestager
26. 2. Juledag
Ingen
29. Julesøndag
Ingen
31. Nytårsaften
16.00 Vestager
Champagnegudstje.

2014

JANUAR
1. Nytårsdag
5. Hellig 3 k. s.

Ingen
9.00 Vestager
Kirkekaffe
12. 1. s. e. H. 3 k. 10.30 Buelund
19. 2. s. e. H. 3 k. 10.30 Vestager
26. 3. s. e. H. 3 k. 19.30 Vestager

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

FEBRUAR
2. 4. s. e. H. 3 k. 9.00 Buelund
9. sidst s. e.H.3 k. 10.30 Buelund
16. Septuagesima 9.00 Vestager
23. Seksagesima Ingen

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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K i rk e n y t
”Min Gud, min Gud!”
Da Jesus hang på korset, lød et af hans
ord: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du
forladt mig?”
Der er ingen, der ved om Jesus aktuelt sagde disse ord. Alt hvad vi ved om
Jesus er noget, som man mente at kunne
huske og som er nedskrevet formentlig
halvtreds til tres år efter Jesu død. Måske
har nogle nedskrevet enkelte af ordene,
enkelte af erindringerne om Jesus tidligere. Det var nemt at gøre på noget papyrus
fra Ægypten, som var datidens papir. Det
afgørende ved de nedskrevne ord, som vi
finder i evangelierne, er at det er ord, som
er faldet ved de mennesker, som huskede
dem, som opbevarede dem. Man husker,
man erindrer jo kun det, som er betydningsfuldt for én.
Når man siden hen kaldte Jesus for
Guds søn, så har man kaldt disse korsord
for bitre. Sådan kan nogle opfatte de sidste ord, som man evt. selv agter at sige,
som man selv forestiller sig at sige, når
ens liv går til ende. Man kan blive bitter.
Det gik jo ikke sådan som jeg forventede.
Fremtiden opfyldte ikke mine drømme.
Man kan også kalde disse korsord
for realistiske. Når nu livet er det bedste
vi har. Når nu vi har sunget så mange
morgensalmer, hvor vi har sagt tak for
”lyset og livet med fløjtende tunge”, ja, er
det så ikke realistisk at gøre op med tanken om Gud? Hvad er der dog blevet ud
af det alt sammen? Hvordan kan man dog

tro på, at Gud holder ud med én, når det
ender med at Gud tilintetgør ens eget liv –
ja, det kan der vel nok være grunde nok til
når det drejer sig om ens eget liv, for er
det bedre værd? Men hvorfor tilintetgøre
Jesu liv, det liv, som vi er endt med at kalde for Guds søns liv?
Når det giver mening for Gud at
tilintetgøre både vort liv og Jesu liv, hænger det sammen med at det først er efter
Jesu død, at hans venner opdager, at de
skal kalde ham for Guds søn. At Jesus er
Guds søn er altså en påstand, ligesom det
også er en påstand, at Gud er almægtig, at
han har skabt himlen og jorden, har givet
mig krop og sjæl, øjne, ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og stadig bevarer dem, desuden tøj og sko..., for nu at
citerer Luthers katekismus fra 1529 – den
er aftrykt bag i salmebogen.
Afstanden mellem Gud og mennesket
kan også udtrykkes i, at Gud er evig og at
vort liv er timeligt, at vort liv har en begrænsning i tid. Uanset hvor meget vi
synes at mennesket kan, så er der sat
grænser for alting. Ja, til sidst vil endda
himlen og jorden forgå. Vi forsøger altså
inden for vore grænser at opretholde vort
liv, vi søger lykke, tilfredsstillelse og velfærd. Vi bygger kirker. Vi døber børn. Vi
holder gudstjenester. Vi vil hævde os og
vi vil påstå at vort liv har mening.
Vi skal forsøge at hævde os. Vi
skal kæmpe for, at der er nogen, som før
eller siden vil sige om os, at vort liv, det
liv, som altid på vej til at blive tilintet13

K i rk e n y t
gjort, vi vil at nogen skal sige, at det
liv, som nu er gået til ende var et liv,
som havde betydning for den talende.
Det er da udtryk for fattigdom,
ja, endda for mangel på tro, hvis man
synes, at man da skal rose sig selv.
Man behøver da ikke at efterligne reklamerne og tidens politiker-slang, når
det igen og igen siges, at noget er
spændende. Det er da ikke spændende
at død. Det er da ikke spændende at
være på vej til tilintetgørelsen uanset,
hvor lang tid man synes, at der er til at
den kommer, enten for en selv eller for
ens nærmeste.
Når vi opretholder kirken.
Når vi holder gravstederne. Betaler løn
til præsterne, etc., så hænger det sammen med at vi vil have et tegn, et symbol, som kan være udtryk for de tanker
vi alle gør os om livet og om døden.
Vi ved alle at præsten, at forkynderen,
ikke er klogere på livet end vi selv er.
Sådan er det når man er
evangelisk-lutherske, at så er kirken en
ramme for vore tanker om livet og om
døden, en ramme for hvordan man kan
tale om Gud. Det som giver vort eget
liv indhold. Det som giver talen om
Gud indhold, er hvad det er man taler
om. Taler man altid om penge og om
sygdom og om ferier og om uddannelse, ja, så er det alt det som man taler
om, som bliver til indholdet i ens liv.
Da Jesus engang skulle sammenfatte, om hvad man skulle tale om
og om hvordan man skulle leve, så
14

sagde han, at man skulle elske Herren
sin Gud af hele sit hjerte og med hele
sin sjæl og med hele sin styrke og med
hele sit sind, og sin næste som dig selv.
Af det foregående er det fremgået, at det med Gud, at det med skabelse og tilintetgørelse, ja, det er alt
sammen noget som vi hele tiden selv
må arbejde med uanset hvor vanskeligt
dette måtte forekomme os. Vi er gennem dåben alle præster, vi er alle teologer for Vorherre.
Det at elske sin næste som
sig selv kan opfattes som vanskeligt,
men det er dog ikke uoverkommeligt.
Om ikke vi kender kærligheden fra os
selv, så kender vi den fra andre. Når
det er så svært at elske andre, når det er
så svært at sætte sig selv på spil, så
hænger det sammen med at vi i os har
en trang til at ville have noget ud af vor
kærlighed, vi vil selv have noget ud af
vort engagement i livet omkring os.
Vi vil forstås af vor ægtefælle. Vi vil
have en ny bil, når den gamle er slidt
op. Vi vil holde ud, så vi kan få en
medalje. Der er så meget, som vi kan
synes, at vi har krav på.
Når vi nu er skabninger. Når
vi nu engang skal tilintetgøres. Ja når
forholdene er sådan, så giver hverken
tanken om skabelse eller om tilintetgørelse os anledning til at stille krav til de
andre. Fordi vi- når vi stiller disse
krav er ude på vor egen boldgade –
fordi det er sådan fat med os både henset vor forståelse af skabelse og af
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tilintetgørelse, så er tilværelsen en
kamp.
At komme til rette med skabelse og tilintetgørelse, at komme til
rette med Gud, ja, og at komme til
rette med forholdet til vore næste, det
er en stadig kamp. Denne vor kamp
er ikke fremmed for Gud. Gud står i
den samme kamp. Langfredag accepterede han, at hans søn sagde: ”Min
Gud, min Gud, hvorfor har du forladt
mig?” På tredjedagen - påskemorgen
oprejste han sin søn fra de døde.
Den tro, som vi forsøger at
tilkæmpe, er en sådan kæmpende tro.
Der er altså ikke noget, som er forkert
på en sådan måde, at Gud ikke er til
stede i vort liv.
Når noget er forkert. Når vi
handler ondt og egensindigt. Når vi
hele tiden vil have vort liv sikret , ja
så er det tilværelsesområder, hvor de
meninger og domme, der skal formuleres ,er meninger og domme, som vi
gensidigt udtaler over for hinanden.
Det har Vorherre sat os til.
I salmen ”At sige verden ret
farvel” har digteren formuleret noget
som Vorherre også har sat os til:

”Kom i den sidste nattevagt/
i en af mine kæres dragt,/
og sæt dig ved min side,/
og tal med mig, som ven med ven,/
om, hvor vi snart skal ses igen/
og glemme al vor kvide!”
Vi har fået livet for at bruge det på de
andre.
HV

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.
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Fælles arbejdsaften i Strellev Forsamlingshus
den 8. oktober 2013

Aktivitetskalender
November:
3.
Alle Helgens Gudstjeneste i
Strellev Kirke *
7.
Åbent hus på Lyne Frskole *
12.
Aloe Vera Aften i Den Kreative
Butik *
29.
Julemarked og basar *
December:
1.
Adventsgudstjeneste *
14.
Tom og Rikkes Fest *
31.
Champagnegudstjeneste *

Januar:
Februar:
6.
Sogneforeningens generalforsaml.
20.
Foredragsforeningens generalforsaml.
28.
Vinterfest
Marts:
3.
Fællesmøde for foreninger
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.

