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Bladudvalget:
75 25 01 70 Kontaktperson: Inger Jensen 75 25 03 87
E-mail: iajensen@bbsyd.dk

For Strellev sogneforening:

Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv er
oprettet i 1921. Arkivet er medlem af
RAL og SLA. Arkivet har i dag 10 frivillige medarbejdere, der hjælpes ad
med registrering af de mange indleveringer, der kommer i årets løb. Med
hjælp fra medarbejderne har bl. a. Andreas Olesen samlet og udgivet: "Træk
af Strellev Sogns Historie". Mange
slægtsforskere og lokalhistorikere ligger også vejen forbi for at få hjælp på
arkivet. Alle bydes velkomne til at besøge arkivet. Vi har åben hver tirsdag
fra kl. 14.00 til 17.00. Kik indenfor vi
har også noget, der kan interessere dig.
Søg på Mini-Arkibas søg således: arkivsamvirket-varde.dk, gå videre
til Ølgod-Strellev Lokalhistoriske arkiv,
hvor du allerede nu kan se nogle af de
arkivalier og billeder, vi har her i Ølgod.
Desuden findes slægtsbøger samt en
samling lokalhistorisk litteratur om Ølgod Kommune, herunder bl. a. alfabetisk personindeks for Strellev Sogn af
Anne Nielsen Graungaard f. Raunkjær
og Jens Raunkjær Graungaard, samt 5
bd. af Æ Strellev-Sognere o dje Bøen.
Registrerede og genkendte billeder,
personlæg, skøder og oplysninger om

gårdene i Strellev sogn.
Fotokopier: Kirkebøger for Ølgod og
Strellev sogne 1701-1890. Folketællinger for Ølgod og Strellev sogne 17691911. Folketællingerne haves desuden i
afskrift. Ejendomsvurderinger for Ølgod og Strellev sogne 1901-1956. Aviser: Ølgod Ugeblad 1914-, Dagbladet
Vestkysten og Jydske Vestkysten 1937udklipssamling fra Ølgod Ugeblad 1914
-, Dagbladet Vestkysten 1937-1975
samt udklip fra lokalsiderne i Dagbladet
og Jydske Vestkysten 1970-.
Strellev sogn er en vigtig del af arkivets
område og stadig kommer der nye afleveringer fra denne del af den gamle
Ølgod kommune. Hvis du har noget
materiale eller er i tvivl om materialet
er noget, der har en interesse for arkivet, så kigger du forbi. Vi er også glade
for en kopi.
Arkivet har samlet ca. 18.000 billeder
fra tidligere fotografer i Ølgod, heraf er
mange identificeret og registreret.

Fortsættes næste side

Den hvide bygning i midten rummer Ølgod-Strellev lokalhistoriske arkiv.
Denne bygning var tidligere administrationsbygning for Ølgod Museum.

Strellev kirke

Budstikken gives videre til Strellev foredragsforening
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Strellev Sogneforening

Sogneforeningen holder generalforsamling i
Strellev Forsamlingshus torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Venlig hilsen
bestyrelsen

BOWLINGAFTEN I TARM BOWLINGCENTER
Fredag den 21. marts 2014 kl. 19.00
Pris :
Menu:
Tilmelding:
Til:

200,- kr. pr. person inkl. spisning
Bufet med stor salatbord.
Senest den 14. marts 2014
Anders Jensen, Tlf. 7525 0387

Arr.

Strellev Sogneforening

STRELLEV REVYEN
Så er det nu, du skal komme frem med dine sjove historier og oplevelser!
Har du noget, vi evt. kan bruge til revyen, så skynd dig og send en mail
til Annika Bertelsen på:
annikabertelsen@bbsyd.dk
Hilsen Revyholdet
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Strellev Foredragsforening afholder generalforsamling
torsdag den 20. februar 2014 kl. 19.30 i Strellev Forsamlingshus
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Der serveres kaffe m/brød.
Vel mødt!

VINTERFEST 2014
Årets store vinterfest med revy i Strellev Forsamlingshus finder sted
fredag den 28. februar kl. 19.00
Menu: Sild m/karrysalat og æg
Kryddernakke m/gemüse
Is m/jordbærsovs
Kaffe
Musik: Jacob Jensen Band
Pris: Kr. 200,- pr. person
Tilmelding: Senest fredag den 21. februar til Dorte L. - 7525 0353 / 3011 7903
Birthe P. - 7525 0399 / 6124 0845
Vi håber rigtig mange vil bakke op om vinterfesten!
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Leje af hus på tlf. nr. 7525 0255 eller
nr. 7525 0353 .

Strellev Forsamlingshus:
Bestyrelsen vil her gerne benytte lejligheden til at takke alle, der på
den ene eller anden måde, har støttet Strellev Forsamlingshus i det
forgangne år.
Julemarkedet blev, som altid, en succes, - og gav rigtig gode penge
til huset.
Der har i 2013 været næsten dobbelt så mange udlejninger som året
før, og det tyder på, at rigtig mange også vil leje sig ind her i 2014.
Det er meget forskelligt, hvad folk vælger, med hensyn til at få maden
lavet. Men i modsætning til, hvad vi havde frygtet, er det åbenbart
ikke særlig svært at få løst dette problem.
Der skal også her rettes en stor tak til Strellev/Lyne Støtteforening for
midlerne vi fik i 2013 til isolering af forsamlingshuset. Det lunede
dejligt!
Nu nærmer sig så igen tiden, hvor vi skal rundt med medlemskort
for det nye år. Alle, der var medlem sidste år, vil få besøg af en fra
bestyrelsen, og vi håber at blive vel modtaget.
Da Forsamlingshuset er det eneste samlingspunkt i sognet, håber vi, at endnu
flere kunne tænke sig at blive medlem, og derved bakke op om
stedet.
Kontingentet er: 100,- kr. pr person. Beløbet kan indbetales på kontonummer:
5990 0004010093. Husk: at angive navn og adresse.
Vi vil så efterfølgende aflevere medlemskort, vedtægter samt regnskab.
Venlig hilsen
Bestyrelsen.
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Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING
den 25. feruar 2014 kl. 19.30
I Børnebo Lyne

Du/I inviteres hermed til den årlige generalforsamling i Børnebo
Dagsorden
Valg af dirigent
Formandsberetning
Fremlæggelse af regnskab
Kopi kan hentes i Børnebo fra den 11. februar
Fremlæggelse af lære- og årsplan
Forslag til det kommende års budget og
fastsættelse af forældrebetalingen
Indkomne forslag
Forslag skal være formanden i hænde senest 18.
februar
Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt 2
suppleanter
På valg er: Pia Thiemke og Steffen Meller (modtager
genvalg) Bjarne Vestergaard (modtager ikke genvalg)
Eventuelt
Begge forældre til et barn, der er indskrevet på
venteliste i Børnebo har stemmeret.
Vel mødt, vi giver en kop kaffe med brød til.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dagli’ Brugsen Lyne
kører varetur
 75 25 00 08
ÅBEN
Mandag - Søndag
Kl. 8.00 - 20.00
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”Brug låget” fra 5. + 6. klasse på
HJÆLP OS MED AT SAMLE LÅG
TerraCycle modtager skruelåg fra mælk, yougurt, fløde osv.
De gør det som et led i en stor kampagne for genanvendelse af skrald. Kampagnen hedder ’Brug låget’
5 -6 klasse på Lyne Friskole samler lågene ind og tjener derved 5 øre pr låg.
Så gør noget godt for naturen og børnene og hjælp lågene med ikke at ende på
forbrændingen.
Vi vil gerne hente dine låg – sms Mette på 31955540, når du har samlet lidt
sammen. Eller aflever dem på skolen eller på Kærgårdvej 8, Strellev.
Jo flere låg – jo flere penge til 5-6 klasse. Så kom endelig i gang!

PÅ FORHÅND TAK!

Fællesmøde for foreningerne i Strellev er mandag den 3. marts 2014 kl. 19.30 i
Strellev Forsamlingshus.
Mødeleder er Foredragsforeningen.
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SLGU Indkalder til

Generalforsamling

Onsdag den 12 marts 2014 Kl. 19.30
i Strellev Forsamlingshus
Dagsorden:
Valg af dirigent
Beretninger af formand og evt. udvalgsformænd
Regnskab
Indkomne forslag
Valg af forretningsudvalg
Formand (Ulige år)
Kasserer og sekretær (Lige år)
Suppleant
Orientering om aktivitetsudvalgenes sammensætninger
Valg af revisor og revisorsuppleanter
Eventuelt
SLGU serverer kaffe og brød.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Nedenstående 2 citater er fra Kristeligt Dagblad, og de er Indleveret af Laurits Graversen.
Fra KD, mandag den 2. maj 2011
”Jeg håber, at de, der tror på frelse for alle mennesker og dermed ingen evig fortabelse,
har ret. Men jeg tror ikke, at de har det. Jeg ønsker, at Gud i sidste ende vil frelse allemennesker.
Men det er ikke det budskab, jeg kommer frem til, når jeg læser Bibelen. ”
Birgitte Graakjær Hjort, sognepræst i Aarhus.
Fra KD, mandag, den 23. september 2013
”Når vi fortrænger kirken og kristendommen fra det offentlige rum, så overtages det
offentlige rum af noget andet.
Dette noget andet er ildevarslende. Vi besættes af en materialisme og en livsforståelse,
der udelukkende fokuserer på os selv, selvudvikling,
velstand, frigørelse, frihed og så videre. Alt sammen tomt og indholdsløst.”
Søren Hviid Pedersen, lektor i Berlingske.
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GYMNASTIKOPVISNING
FREDAG DEN 14. MARTS 2014
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 i
løbet af vinteren.
Det foregår ved SLGU`s årlige gymnastikopvisning.
Mor / Far & Barn
Springmus
Mix 1
Årets gæstehold er Brejninggaard Efterskole
Efter opvisningen er der fælles kaffebord.
Vi glæder os til at se Jer alle til en rigtig go’
aften.
Arrangør: Gymnastikudvalget SLGU

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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K i rk e n y t
GUDSTJENESTER 2014
STRELLEV KIRKE
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
Marts:
2. Fastelavn
9. 1. s. i fasten
16. 2. s. i fasten
23. 3. s. i fasten
30. Midfaste

9.00 Vestager
Kirkekaffe
Ingen
10.30 Buelund
9.00 Vestager
10.30 Vestager

April:
9.00Buelund
6. Mariæ bebud. kirkekaffe
13. Palmesøndag 14.00 Vestager
Påskevandring
17. Skærtorsdag
18. Langfredag
20. Påskedag
21. 2. påskedag

9.00 Vestager
10.30 Buelund
9.00 Vestager
Ingen

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

STATISTIK
År 2013 i Strellev sogn og kirke
Antallet af fødte og døde henviser til dem,
der er registreret i sognet. Tallet i () står
for 2012
Fødte: 1 (1)
Drenge: 0 (0)
Piger: 1 (1)
Døbte: 4 (1)
Navngivelse: 0 (0)
Viede: 1 (0) par
Kirkelig velsignelse: 1 (0) par
Døde: 1 (2)
Begravede på Strellev kirkegård: 3 (1)
Heraf urner: (0)
Udmeldte: 0 (2)
Optaget: 0 (0)

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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K i rk e n y t
En tilbagetogets helt
Som mennesker er vi sårbare. Vores
krop er sårbar; den kan udsættes for
sygdom, for ulykke og for gradvis
svækkelse. Vort sind er følsomt; vi kan
blive ramt på en måde, så vi har svært
ved at finde mod til at være til.
Vort forhold til andre mennesker rummer også en udsathed. Vi kan såre hinanden. Nogle gange så meget, at det
kommer til et brud. Vi kan glide fra
hinanden, og vi kan miste et menneske
og komme til at føle os udsatte og ensomme.
Samtidig med at der er denne sårbarhed ved vor krop, i vort sind og i vore
relationer, så véd vi også, at den største glæde – den mest fortættede form
for liv mærker vi i den sårbare krop og
i det følsomme sind. Og den højeste
lykke kan vi erfare sammen med andre
mennesker.
Vi kan mærke glæde både i krop og
sind efter et godt måltid mad eller efter
at have bevæget os fysisk. Der kan være en stor glæde forbundet med at bevæge sig rytmisk, som vi kan gøre det
i gang og i dans.
Også i forholdet til vore medmennesker er der en glæde forbundet med
vores sårbarhed og dødelighed. Den
største lykke kan opstå, når vi ikke vil
have magt og kontrol – ikke vil bestemme over den anden, over hans eller hendes måde at gøre ting på. Det er,

når vi giver os hen og lader den anden
være til i frihed i et kærlighedsforhold,
at følelsen af at være levende er der –
ikke blot være i live. Herligt kan det
være – herligt i betydningen: fyldt af
mening og glæde.
Vores dødelighed og sårbarhed giver
os de største glæder, når vi tør give
slip og give os hen. Men netop i hengivelsen, der er så afhængig af, at vi har
en krop og et bevægeligt sind, kan tanken på vores dødelighed og endelighed
dukke op og kalde på angsten – angsten for at miste det, som er os så dyrebart, vort eget og de andres liv.
Også Jesus kendte til denne angst. Ordene: ”Nu er min sjæl i oprør, og hvad
skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time?”, vidner om det. Timen er tiden for Jesu ophøjelse på korset. Frels
mig fra at skulle igennem det, beder Je
-sus; men Han ender dog med at hengi
-ve sig med ordene: ”Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader,
herliggør Dit navn!” (fra tekststykket
Johannesevangeliet kap. 12 v. 23-33).
Jesus prøver ikke på at undvige eller
undertrykke sin angst. Han hengiver
sig helt og aldeles og bliver i sin sårbar
-hed.
Derfor skal Jesu død heller ikke forstås som en traditionel heltedød, når
livsytringer som sårbarheden og hengivelsen er uadskillelige fra Hans væsen. Der er hverken trompeter eller fejende faner omkring Hans kors. Der er
ingen programtaler om at dø for en sag
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K i rk e n y t
eller idé. Der er derimod en stille tale
om det lille hvedekorn, der går til i
selve den proces, der får akset til at
sætte nye korn og give liv til mange.
Jesus er ikke en almindelig helt, selv
om Han taler om frivilligt at skulle dø;
der er ingen proklamation af, at andre
skal gøre som Ham. Det kan gå hen og
ske for andre, at de bliver slået ihjel;
men ingen skal stræbe efter det.
Jesus er heller ingen antihelt, selv om
vi nogen gange kan være fristet til at se
sådan på Ham. Ligesom Gummitarzan,
Klods Hans eller Chaplin. De er antihelte på den måde, at de egentlig er
nogle stakler, der så alligevel til sidst
tager sejren hjem.
Men Jesus er ingen stakkel. Ikke på no
-get som helst tidspunkt. Han bestemmer suverænt sin livsgang på jorden.
Han er ingen stakkel, der tager sejren
hjem til sidst; for Han lader andre få
glæde af sejren.
Da Jesus hverken er en almindelig helt
eller en antihelt – ja, så er Han måske
en anderledes helt. Giver os billeder
på, hvad det heltemodige egentlig går
ud på: Nemlig at skåne mennesker
med henblik på at kunne hengive sig
for dem.
I Tyskland har der efter 2. Verdenskrig
og efter Murens fald været mange over
-vejelser over, hvad en helt er; for i
den tyske opdragelse har helten som
forbillede haft en enorm betydning. Så
helt – ja, men hvilken slags?
Forfatteren Hans Magnus Enzenberger
har et udtryk, han kalder for Tilbageto14

gets helte. En af de sværeste militære
operationer er nemlig tilbagetoget. Enzenberger siger, at den fornemmeste
dåd er at rømme en stilling, der er blevet uholdbar.
Han nævner den fhv. sovjetiskrussiskepræsident Mihail Gorbatjov som en af
dem, der turde rømme en stilling og
opgive de principper, der ellers havde
drevet Sovjetimperiet. Han lovede
nemlig østlandene i Europa ikke at
gribe ind med militær, da de begyndte
at gøre sig fri. Gorbatjov havde håbet
på en anden udvikling. Og udviklingen
blev heller ikke så harmonisk, som
mange havde håbet ved Murens fald.
Men opløsningen af Sovjetmagten blev
heller ikke den blodige konflikt, som
mange havde frygtet. Og det skyldtes
Gorbatjov, og derfor kalder Enzenberger ham for en af tilbagetogets helte.
Dem, der opgiver et princip frem for at
lade tusinder dø. Det åbenlyst sårbare
tilbagetogs helte kan vi kalde dem. En
moderne, civiliseret helt er derfor ikke
én, der vil forandre verden, for at den
bare skal være anderledes; nej, det er
én, der vil skåne verdens mennesker –
skåne dem, for at kunne hengive sig
for dem – ja, i det hele taget have nogen omkring sig at kunne hengive sig
for og til.
Dette billede af den åbenlyst sårbare
tilbagetogshelt kan være et meget sigende billede på, hvem Jesus var, og
hvad Han ville – og ville bevirke
iblandt os. Han var ikke én, der først
og fremmest ville forandre verden;

K i rk e n y t
men Han ville skåne den og dens Gudbilledlige mennesker. Han ville redde
og hjælpe mennesker til fremtidshåb.
Og ved at have det som eneste mål, så
forandrede han i sidste ende verden.
Lige siden har det at dø for andre fået
en anden betydning. Det kan aldrig
blive til en programerklæring eller en
fremvisning af sig selv – en fremvisning i ensom majestæt. Det kan højest
blive den høje pris, som nogle mennesker kommer til at betale, når de vil
hjælpe andre i et undertrykkende regime. Og når det sker, så dømmer regimet sig selv.
Jesus hengiver sig selv for andre, og fra
da af får den slags gerning en helt ny
betydning. Han giver det mest beskedne og sagtmodige (gjort på sagte vis) –
eller diskrete – billede på det: Et lille
hvedekorn, der går til i jordens mørke
muld. Og frem vokser et strå, der sætter
aks med kerner. Ikke nødvendigvis
overvældende mange kerner, men nok.
Nok til liv, der igen giver liv – hengivenhedens liv, der grunder sig i en vedkendt sårbarhed og en villighed til at
trække sig tilbage; ellers er der i sidste
ende ingen at hengive sig for og til.
I den fuldstændige hengivelse, hvor
Jesus ikke brugte sin styrke som Guds
Søn til at udøve magt, men til at vise
medfølelse viser det sande liv sig. Hele
Jesu liv har været én lang hengivelse til
mennesker. Og på korset viser Han den
yderste hengivelse for os mennesker.
Her i hengivelsen viser sig også det liv
og den grøde, som er i sårbarheden.

Det sande lys, som Jesus Kristus er,
lyser imod os fra korset og skænker os
mod, ligesom også billedet af hvedekornet, der falder i jorden og dør og
bærer mange fold, er et billede, som
kalder på vort mod til at leve – leve
med, at vi er sårbare og dødelige.
Derfor kan vi her og nu glæde os over,
at vi er mennesker, som i kraft af vores
legemlighed og sårbarhed kan bevæges
– ja, nogle gange endda henrykkes. Vi
kan ydermere bruge den indsigt, som
vores egen sårbarhed og skrøbelighed
giver os og komme de mennesker, som
oplever smerte og sorg til hjælp.
Både den største lykke og den tungeste
smerte hører med til vores sårbarhed. Men
det forkyndes os, at Guds Søn har været i
og erfaret alt menneskeligt, og at vi ikke
lades i stikken. Det bliver vi ikke her og nu
og heller ikke hinsides vor død, må vi støtte hinanden i at tro på. At der kommer liv
af Jesu fuldstæn-dige hengivelse og død på
korset er til syvende og sidst et mysterium,
som der aldrig kan tænkes til ende om.

At Jesus som et hvedekorn blev lagt i
jorden og døde for at give os liv, er det,
som forkyndes os. Det er stort og underfuldt og ikke til at fatte; men forkyndelsen af, at der af Hans død kommer liv, betyder, at vi ikke skal bekymre os og leve i ængstelse for fremtiden,
men at vi kan overgive os til Gud og
tro, at Han med sin skaberkraft kan
skabe liv af døde. Vi kan tro, at Han er
der som den opstandne Herre, der kommer os sårbare mennesker i møde for at
vække vort mod.
Jens Thue H. Buelund
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Jacob Jensen band spiller til vinterfesten

Aktivitetskalender
Februar:
6.
Sogneforeningens generalforsaml. *
20.
Foredragsforeningens generalforsaml.*
25.
Generalforsamling i Børnebo *
28.
Vinterfest *

Marts:
3.
Fællesmøde for foreninger *
12.
Generalforsamling i SLGU *
14.
SLGU’s Gymnastik opvisning i
Lyne Hallen *
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.

