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FORENINGSOVERSIGT: 



MED RYGSÆKKEN FULD AF AKUPUNKTURNÅLE OG EVENTYR 
DER VENTER FORUDE. 

I 2012 tog jeg og min familie på rejse 
til Mongoliet for at besøge rensdyrno-
madefolket Durkhaerne i Nordmongo-
liet. Min søster Benedikte, der er antro-
polog, havde gennem flere år spurgt 
om vi ikke ville med ud og besøge 
rensdyrnomaderne, som hun tilbage i 
1995 havde levet sammen med i 9 må-
neder. Endelig i juli 2012 blev det mu-
ligt for Christian, vores børn Mai og 
Maria og jeg at drage af sted. 
Efter at have fløjet med et lille fly fra 
hovedstaden Ulaan Baatar til Murun og 
kørt 20 timer i en russisk jeep ud over 
de mongolske sletter, nåede vi den lille 
mongolske by Tsagaar Nuur. Landsby-
en Tsagaar Nuur er den sidste by før 
taigaen, og herfra er det kun muligt at 

komme videre ud i bjergene og taigaen 
på hesteryg. Efter en lang nats søvn på 
en hård træseng uden madras vågnede 
vi i vores lille guesthouse til duften af 
nybagt brød og den traditionelle chai 
med kogt mælk tilsat lidt salt og mine-
raler. Det lille guesthouse, som var 
uden indlagt vand, toilet eller bruser, 
ville vi sande var som et femstjernet 
hotel, når vi kom tilbage fra taigaen, 
sagde min søster. 
I køkkenet var der travlhed, for en flok 
rensdyrnomader var redet dertil for at 
ride med os ud i taigaen. Der var stor 
gensynsglæde mellem min søster, hen-
des to børn Jasmin, Rosita  og rensdyr-
nomaderne, og vi blev budt velkom-
men som en del af familien. 
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Planlægningen til den videre tur kunne 
nu begynde. Først skulle der slagtes et 
par får så vi havde kød med derud. Her-
efter var vi ude at proviantere, hvor vi 
købte sække med mel, ris, pasta og lidt 
salt kaffe og sukker. Durkhaerne er me-
get fattige og lever på et eksistensmini-
mum, så det var vigtigt at have forsy-
ninger med til både dem og os. Pakhe-
stene blev lastet med alt det der var mu-
ligt, og snart var vi alle på hesteryg og 
klar til at opleve eventyret. Først red vi 
gennem smukke skovområder, og sene-
re nåede vi op i bjergene, hvor der var 
den flotteste vegetation med bl.a. edel-
weis. Efterhånden som vi kom op i bjer-
gene, blev det koldere og koldere, og 
handsker og huer blev fundet frem. Vi 
vidste ikke på noget tidspunkt, hvornår 
vi ville nå frem, for hvis vi spurgte om 
hvor langt vi var, ville vi udfordre ste-
dets ånder, og ukendte farer ville true 
os!  Efter 11 timers ridt var vi kommet 
godt op i bjergene og kunne kigge ned i 
en dal. Der åbenbarede der sig et drøm-
mesyn for os. Solen var ved at gå ned, 
og gennem en svag dis kunne vi kigge 
ned i dalen, hvor vi så spredte tipier der 
lå omkring floden. Røgen steg op fra 
tipierne, rensdyrnomaderne vinkede til 
os, og sammen med rensdyrene, der 
kom hjem fra bjergene, red vi ned i da-
len. Vi blev budt velkommen hos min 
søsters nomadefamilie, og det 
var vidunderligt at blive placeret på et 
rensdyrskind foran tipiens varme ovn 
og få serveret chai, brød og rensdyr-
smør. 
Formålet med turen var også, at vi ger-
ne ville yde hjælp med det vi kunne. Jeg 
havde som sygeplejerske taget nogle 

nødforsyninger med, men da jeg ikke 
kunne ordinere medicin som en læge, 
havde jeg taget mine akupunkturnåle 
med for at gøre gavn med dem. Så vo-

res tipi blev om dagen omdannet til en 
primitiv akupunkturklinik. Der var 
mange skavanker rensdyrnomaderne 
havde at slås med på grund af et hårdt 
liv med megen kulde og ensidig kost. 
De fleste var plaget af gigt, og mange 
led af forhøjet blodtryk og deraf følgen-
de tilfælde med blodpropper. 
 Jeg har aldrig haft så mange klienter 
siddende på en gang, men teltet blev 
hurtigt fyldt op med nomader, der hav-
de ondt i ryggen, skulder og nakke, og 
da de gerne kom hver dag, gik det hur-
tigt med behandlingen af deres lidelser. 
Nogle kvægbønder kom endda ridende 
dertil, da de havde hørt om det, og da de 
havde god økonomi, ville de selvom jeg 
afslog betale, for i Mongoliet betaler 
man efter økonomisk formåen, for ellers 
udfordrer man  åndernes vrede. Så med 
mine nåle skabte jeg en fantastisk for-
bindelse til dem og kom til gengæld til 
at opleve deres shamanistiske ritualer 
og healing. 



5 

Mit første møde med akupunkturens 
virkning var helt tilbage til 1990, hvor 
jeg på en studietur i Thailand oplevede, 
hvordan det gavnede patienter på hos-
pitaler i Thailand. Dette grundlagde 
min interesse for akupunktur og i 2010 
færdiggjorde jeg min 2-årige akupunk-
turuddannelse og startede klinik i 
Sundhedshuset i Ølgod i 2011. Aku-
punktur har en helt fantastisk virkning, 
idet den er med til at genskabe krop-
pens harmoni og smertelindre uden at 
påføre nogen form for kemi eller give 
bivirkninger. Dette gør også akupunk-
tur til et godt valg hos ældre menne-
sker. 
Før man får akupunktur stiller jeg altid 
en kinesisk pulsdiagnose. Dette gøres 
ved at måle de 6 pulse, der fortæller 
hvor ubalancerne er i kroppen, så hver 
behandling specialdesignes til den en-
kelte person. Jeg anvender også 

øreakupunktur og farveterapi. Farvete-
rapi øger effekten af akupunktur, idet 
man belyses med de farver, man har 
brug for, medens man  ligger med nå-

lene. Mange mennesker kan, hvis de 
har været udsat for stress eller sygdom, 
ikke optage alle frekvenser i dagslyset. 
Dette vil give forstyrrelser i deres krop 
som bl.a. træthed, søvnbesvær, depres-
sion, angst, svækkelse af immunsyste-
met og lettere angreb af sygdomme. 
Ved at få farveterapi bliver man i stand 
til at genoptage frekvenser i dagslyset 
og få sin krop i balance igen. Farvete-
rapi hjælper bl.a. på angst. stress, søvn-
besvær, depressioner, gigt og børn med 
koncentrationsproblemer.  
Jeg er meget glad for, at jeg fik mulig-
heden for at få en klinik i Sundhedshu-
set, og synes at det kombineres fint 
med mit andet job som anæstesisyge-
plejerske, idet det giver mig en unik 
mulighed for at kombinere vestlig og 
østlig medicin. 
2014 er også et spændende år, idet jeg 
sideløbende er på kursus hos en tysk 
læge og akupunktør, der er uddannet af 
de store akupunkturmestre i Tibet og 
Mustang, så jeg glæder mig over al den 
nye og årtusind år gamle visdom jeg 
tilegner mig. Måske får jeg en dag lov 
til endnu en gang i mit liv at drage ud 
over stepperne med en rygsæk fyldt 
med nåle og en sjæl, der hungrer efter 
eventyr. 
 
Af Gerda Møller Kristensen 
 
Budstikken gives videre til Menigheds- 
rådet 
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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.  2465 9337  
 
                                                                                  Hilsen Revyholdet 

GRILLAFTEN  
I STRELLEV FORSAMLINGSHUS 
Torsdag den 14. august 2014 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. 
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. 7525 0399, 7525 0353 eller 3011 7903 
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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, mil-
jøafgift og rengøring. 
Ligeledes betales der et depositum på 
1.000,- kr. pr. udlejning, som tilbagebe-
tales efter festen, hvis alt er i orden. 
Depositum og husleje betales senest 
ved afhentning af nøgle. 

Priser for leje af forsamlingshuset 

Leje af hus på tlf. nr. 7525 0255  eller 
                             nr. 7525 0353   . 

 
Arbejdskomsammen  
i Forsamlingshuset 

onsdag den 18. juni kl. 18.30 
 

Det er vort håb, at mange vil melde sig til at hjælpe lidt med at shine forsam-
lingshuset op denne aften. Der er lavet en liste med forskellige jobs, der skal gø-
res. Disse kan man vælge lidt mellem, når man tilmelder sig på tlf.: 7525 0353 
eller 3011 7903. 
 
Forsamlingshuet sørger for øl, vand og kaffebord undervejs. 
Hvis vi bliver mange, vil vi i løbet af et par timer have nået de fleste gøremål. 
 
Med venlig hilsen 
på bestyrelsens vegne 
Dorte K. Lundgaard 

Obs! Vinterfesten næste år flyttes til fredag den 6. marts 2015. 
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 NYT FRA  

 

 
Med foråret godt i gang, er vi så småt 
ved at afslutte det 9. skoleår på frisko-
len. Om under to måneder er eleverne 
sendt på sommerferie og planlægningen 
af det kommende skoleår er i fuld gang. 
 
Skoleåret har været præget meget af 
snak om Folkeskolereform og de nye 
arbejdstidsregler. Det har selvfølgelig 
fyldt meget i vores dagligdag og snak-
ken på lærerværelset har været livlig og 
konstruktiv.  
 
Som friskole er vi ikke omfattet af den 
ny Folkeskolereform. Der ligger ikke 
krav om at vi skal det samme som fol-
keskolerne skal med hensyn til timetal 
og lange skoledage. Det giver os selv-
følgelig en form for frihed, men da vi 
skal give en undervisning, der står mål 
med hvad man normalt underviser i, i 
folkeskolen, er vi nødt til at skele til, 
hvad der sker på folkeskoleområdet. 
Der er sagt meget om den kommende 
reform af både godt og skidt, men uan-
set hvad holdning man har til den, så 
indeholder den også nogle nye og 
spændende tiltag. På friskolen har vi 
brugt en pædagogisk weekend og nogle 
fællesmøder med bestyrelsen, for at 
finde ud af, hvad vi vil byde på, set i 
forhold til reformen. Vores elever får 

ikke længere skoledage end det de har 
nu og det klassiske ugeskema bliver 
afløst af et 14-dages skema, som vil 
give en mere spændende og varieret 
skolegang. Den tidlige sprogundervis-
ning har vi set som et positivt tiltag. Vi 
vil fra det kommende skoleår starte en-
gelskundervisning fra Børnehaveklas-
sen og tysk fra 6. klasse. Endvidere har 
vi bestemt, at eleverne skal gøres mere 
aktive i timerne, i de situationer hvor 
det er naturligt, at de rører sig. På sko-
lens generalforsamling blev der kort 
fortalt om de nye tiltag og her midt i 
maj måned, vil forældrene blive invite-
ret til et fyraftensmøde, hvor vi vil præ-
sentere hele planen. 
 
De ny arbejdstidsregler, som træder i 
kraft 1. august, er en udløber af lockou-
ten sidste forår og det har ligesom sko-
lereformen, fyldt meget, da det vender 
op og ned på mange ting i lærernes 
hverdag. I øjeblikket er vi ved at få styr 
på hvad reglerne vil betyde for os, men 
jeg er sikker på, at vi når frem til et 
godt og fornuftigt resultat. 
 
I efteråret har bestyrelsen og de ansatte 
på skolen snakket strategiplan for sko-
len. En strategiplan går ud på hvad det 
er vi vil med skolen på længere sigt og 
hvordan vi vil nå frem til disse mål. Det 
har været en meget god og spændende 
proces, da vi gennem samtalerne får set 
sig selv efter i kortene, men også spæn-
dende at se hvad det er for mål, der bli-
ver sat op. En strategiplan er en løbende 
proces, hvor vi hele tiden skal have fo-
kus på om vi er på rette spor mod de 
mål der er sat. 
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Inden for undervisningsområdet ser vi 
en stadig større mængde undervisnings-
materialer, der er it-baseret. Dette gør, 
at vi hele tiden skal være opmærksom-
me på de nye tiltag, der hele tiden kom-
mer. I det store og hele er skolen velud-
styret med computere, men som udvik-
lingen skrider frem, vinder I-pads mere 
og mere ind i den daglige undervisning. 
Skolen har derfor søgt vores støttefor-
ening om et økonomisk tilskud til ind-
køb af I-pads. Vi har været så heldige, 
at de bevilgede kr. 40.000,- til indkøb af 
it udstyr. Det vil på sigt gøre undervis-
ningen mere spændende og vedkom-
mende for eleverne. 
 
Sidste forår blev der cyklet næsten 
100.000,- kr. til cykelsponsorløbet og 
pengene er øremærket til forbedring af 
den nuværende legeplads. Planen er, at 
vi i starten af sommerferien går i gang 
med at få opstillet klatreredskaber, som 
eleverne har ønsket sig. Det vil uden 
tvivl blive godt for eleverne, da der er 
en masse udfordringer i klatreredskaber. 
De glæder sig til at tage de nye ting i 
brug, når de møder efter sommerferien. 

Noget af foråret er gået med at renovere 
skolekøkkenet. Der er blevet malet og 
vi har endvidere fået sponsoreret høje 
skabe af HTH og når de nye gardiner er 
sat op, får vi et køkken som ser mere 
lyst og venligt ud. 
 
I midten af marts måned fik vi den triste 
meddelelse, at Marianne Julius var død 
efter kort tids sygdom. Marianne har 
været ansat på skolen i 8 år, hvor hun 

bl.a. har stået for SFO`en det meste af 
tiden. Vi lærte Marianne at kende som 
en glad og positiv person, der aldrig var 
bange for at påtage sig en opgave og 
som altid blev udført på bedste vis. 
Mange børn har nydt godt af Mariannes 
positive tilgang til tingene og som kol-
lega har vi oplevet hende som et varmt 
og favnende menneske, der altid havde 
overskud til andre. Vi savner Marianne 
og hendes gode humør i vores hverdag 
og tænker tit på alle de gode ting vi har 
haft sammen…..æret være Mariannes 
minde. 
 
At drive friskole er altid spændende og 
udfordrende på mange måder. I disse år 
handler nogle af udfordringerne meget 
om elevtallet. Enhver friskole er af-
hængig af et tilfredsstillende antal ele-
ver, som skal være med til at holde liv i 
skolen. Som alle ved, fødes der ikke 
nær det antal børn som der plejer. Det 
er ikke bare friskolerne der mærker det 
faldende børnetal. Andre som også har 
med børn at gøre i hverdagen som dag-
plejere, børnehaver m.m. mærker ned-
gangen. Det stiller de enkelte institutio-
ner i ofte svære situationer og kræver, at 
man nogen gange må tænke i andre ba-
ner, for at tiltrække de børn der er, for 
at vise, at her er et godt alternativ. Sko-
lens PR-udvalg arbejder i øjeblikket på 
en ny folder samt at vi skal på Face-
book. At komme på Facebook skal være 
med til at gøre os synlige og da det er et 
hurtigt medie vil vi hurtigt kunne for-
tælle om de ting vi går og gør i hverda-
gen. God omtale er vigtigt og derfor er 
det lidt nedslående, når man hører no-
gen omtale skolen dårligt. Et er, at man 
ikke ønsker at bruge skolen og det den 
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står for, men at man omtaler skolen 
negativt og det samtidig bliver en form 
for ”underholdning” i forskellige sam-
menhænge, er ikke i orden. I et lille 
samfund er det vigtigt at vi bevarer det 
vi har og at vi passer på det. Ellers dør 
tingene lige så stille ud og det kan ikke 
være i nogens interesse. 
 
I starten af april afholdt skolen sin ge-
neralforsamling. Som noget nyt havde 
vi inviteret forældrene med børn og 
mens forældrene var til generalforsam-
ling, så børnene film. Det viste sig at 
være en god ide at gøre generalforsam-
lingen til et familiearrangement. Der 
var nyvalg til bestyrelsen. Jesper Niel-
sen og Vicki Trâger blev valgt ind. Ef-
terfølgende har bestyrelsen konstitueret 
sig på følgende måde:  
 
Formand: Louise Hvelplund. Næstfor-
mand: Martin Højgaard. Kasserer: Tom 
Legarth. Sekretær: Lisbeth Arnbjerg. 
PR-udvalg: Vicki Trâger. Legeplads: 
Kent Sørensen. Økonomiudvalg: Jesper 
Nielsen. 

Vi samarbejder med 9 andre friskoler 
på forskellig vis og hvert år i marts må-
ned, holder vi Fællesmøde. Alle ansatte 
og skolernes bestyrelser bliver inviteret 
til dette fællesmøde, hvor vi typisk star-
ter med foredrag som efterfølges af 
spisning og workshops. I år var vi sam-
let ca. 150 på Blåbjerg Friskole hvor vi 
fik et blændende foredrag af Jeppe Søe, 
som talte om hvad friskolerne er oppe 
imod i disse år. Det blev et godt spark 
bagi og gav stof til eftertanke. Efter en 
god middag gik alle i forskellige work-

shops for at udveksle erfaringer inden 
for de forskellige områder man bestri-
der ved en friskole. Det var et godt ar-
rangement og når man så kan tage no-
get med sig hjem bliver det ikke ringere 
af det. 
 
Før påske havde vi traditionen tro sko-
lefest. Alle elever og lærere arbejdede 
hårdt en hel uge for at blive færdig med 
musik, sang og skuespil til festen. 5.-6. 
klasse spillede skuespillet ”Sagnet om 
den gyldne kat” som blev spillet med 
stor entusiasme. De yngste elever op-
trådte med katte sange og de ældste 
elever havde samlet et katte potpourri i 
bandet. Det blev en forrygende aften 
som sluttede med diskotek for eleverne. 
 
Inden sommerferien melder sig, skal vi 
på lejrskole alle mand, som vi plejer. I 
år går turen til Fyn mellem Middelfart 
og Bogense. Planen er, at vi skal en tur 
til Æbelø med de ældste elever. Det 
bliver uden tvivl en spændende ople-
velse at komme derover.  
 
Til slut vil jeg ønske alle en god  
sommer. 
 
På friskolens vegne 
 
Klaus Korsholm 
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BILLETSÆLGERE TIL SOMMERFESTEN 

 

Der er igen en flok frivillige billetsælgere, 
som vil sørge for, at vi alle kan købe billetter til 

 

SOMMERFESTEN 
Lørdag den 14. juni 2014 

i Lyne Hallen  
 

 
 
 

Område:            Billetsælger: Telefon:  
 
Tarp, Baunshøj,  
Hedevang, Kærgård   Ketty Pedersen      2228 8921 
Adsbøl, Bjalderup       Birthe Pedersen     7525 0399 
Mosbøl, Lynevej         Kaja Johannessen 7525 0118 
  
Lyne by                        Else Marie & Jørn Tang   2396 3326 
Ulbæk                        Susanne Højvang      2849 5584 
De unge                Kasper Lauridsen      2215 5179 
Tingheden               Anne Marie Ditlevsen      4035 7517 
Østergårde, Nærild,  
Vallund, Knudevej,  
Skærbækvej              Bente Schelde      4046 3512 
Nørhedevej,  
ØsterVejrupvej,  
Sdr. Dige   Louise Hvelplund      2880 223 
Glibstrup, Gejlgård  Jonna Bundgaard  2174 3951 
Hustedvej                  Jette Raunkjær      2696 1092 

 
 

Når I køber billetter, så HUSK at melde jer  
til ved det bord, som I ønsker at sidde ved.... 
 
 
Husk tilmelding senest den 08.06.14 
 
Ansvarlig for billetter og bordbestilling:   
Birthe Pedersen, Strellev – 75250399 – 61240845  
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Plan for Sportsugen i SLGU på Strellev Stadion

Fredag den 6. juni 

 
# 16.30   Løs en rebus 
# 17.30   Havetraktortræk 
# 18.30   Nem aftensmad 
   19.15   Fodboldkamp Herresenior – Årre 
# 21.00   Rafleturnering 
   01.00   Baren lukker 
 
 
 

Lørdag den 7. juni 

 
# 09.00 – 18.00 Kræmmermarked 
# 10.00   Ringridning 
# 10.00   Den Jyske Sparekasse Cup U5-U9 
   13.00   Fodboldkamp Damesenior 
   14.00   Fodboldkamp U 15 drenge - Gørding 
# 14.30   Bage konkurrence og kaffebord. 
   15.30   Volleyball Stævne 
# 18.30   Fællesspisning 
# 20.30   Spånpladekast 

01.00 Baren lukker  
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Plan for Sportsugen i SLGU på Strellev Stadion 

 
Søndag den 8. juni 
 
 
# 10.00  Gratis morgenmad  
# 10.30  Morgensang  
# 11.00  Rundbold 
# 11.30  Nøgleafprøvning – slut kl. 13.00 
   12.30  Bedsteforældre fodbold 
# 13.00  Cirkeltræning 
   13.00  Fodbold sognets veteraner mod sognets unge 
# 14.00  Fælles oprydning 
 

Der tages forbehold for ændringer af planen. Fra fredag vil der være mu-
lighed for at købe slik, slushice, grillpølser, sportsboller, sodavand og øl.  

Der vil alle dage være hoppepuder og oppustelig fodboldbane. 

# Flugtskydning i Lyne lørdag den 14. juni kl. 10.00 

Sportsugeskydning: Den traditionelle dyst mod Lyne skytterne ifm Sports-
ugen, finder sted Lørdag den 14. juni kl. 10 i Lyne. 
 
Kom og vær med til at sikre, at pokalen forbliver i Strellev Jagtforening!! 
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Lørdag den 14. juni 2014 
kl. 18.30 - 02.00 i Lyne Hallen 

 
Menu:  (leveres af Lone, LYNE FORSAMLINGSHUS) 

Sild m. karrysalat 
Oksefilet, Svinekam og Gyros marineret kylling  
Ovnstegte kartofler  
Flødekartofler 
Salater, dressing, brød og smør 
Sommer surprice  
 

Underholdning: 
Lokal revy 
Udnævnelse af Årets SLGU´er 
JUNKER & DATTER 

 
Entre – incl. mad, underholdning & dans 

225,- kr./billet  -  senest søndag den 8. juni 2014  
 
Arrangør: 

Strellev-Lyne GU 
Birthe Pedersen – Tina Jørgensen 
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Strellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev Sogneforening 
 

Strellev Sogneforening udlejer flagallé i Strellev for 500 kr. til bryllupper og  
andre private fester, hvor folk ønsker det.  

 
Sankt Hans fest i brinkerne 

  
Traditionen tro holdes der Sankt Hans fest i brinkerne  
mandag den 23. juni 2014. 
  
Der kan købes mad fra grillen samt øl, vand og vin  
fra kl. 18.30. 
  
Bålet tændes kl. 21.00. 

På Sogneforeningens generalforsamling den 6. februar 2014 blev Dennis H. Pe-
dersen valgt til bestyrelsen i stedet for Manja Kuilboer, som ikke modtog gen-
valg.    
 
Den nye bestyrelse har konstitueret sig som nævnt nedenunder: 
 
Formand: Dennis Hounsgaard Pedersen 
Næstformand: Michael Thiemke 
Kasserer: John Sandholm 
Sekretær: Tom Legarth 
Bestyrelsesmedlem, bladudvalg: Anders Jensen  
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Dagli’ Brugsen Lyne 
kører varetur 
���� 75 25 00 08 

ÅBEN  
Mandag - Søndag  
Kl. 8.00 - 20.00 
               

”Owen Awten" 
 i 

Lyne 
  

Kom til stor fællesspisning 
 fredag den 15. august kl. 18.00 – 22.00 

   
Der serveres karbonader og grønærter med kartofler. 

Til dessert kan købes pandekager eller æblekage. 
Drikkevarer: fadøl, vin og sodavand. 

  
Venlig hilsen 

Lyne Friskoles Støtteforening, Lyne Forsamlingshus og 
Lyne Brugs. 
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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. 
 
 

Eller ring til Trine, tlf. 2539 2020  
             & Dennis, tlf. 2221 6669  
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Fællesmøde for foreningerne i Strellev er mandag den 23. september 2014 kl. 
19.30 i Strellev Forsamlingshus. 
Mødeleder er Foredragsforeningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BØRNEBO OG FRISKOLEN SØGER RENGØRINGS-
HJÆLP PR. 1. AUGUST 

 
Vi søger en dygtig rengøringshjælp til ca. 20 timer pr. uge til begge insti-
tutioner. Skulle det have interesse, er du velkommen til at kontakte os for 
at høre nærmere. Du kan kontakte: 
 
Trine i Børnebo 7525 0510 
 
Klaus i Friskolen 7525 0011 
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 Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk 

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

 

GUDSTJENESTER 2014 
STRELLEV KIRKE 
 
Juni: 
  1. 6. s. e. påske   9.00 Vestager 
    Kirkekaffe 
  8. Pinsedag           10.30 Vestager 
   Morgensang i teltet  
  9. 2. Pinsedag Ingen 
15. Trinitatis 19.30 Buelund 
22.   1. s. e. trin.   9.00 Vestager 
29.   2. s. e. trin. Ingen 
 
Juli: 
  6.   3. s. e. trin.   9.00 Buelund 
   Kirkekaffe 
13.  4. s. e. trin. 19.30 Buelund 
20.  5. s. e. trin.   9.00 Vestager 
27.  6. s. e. trin. Ingen  
  
August: 
  3. 7. s. e. trin.   9.00 Vestager                 
                          Kirkekaffe  
10. 8. s. e. trin.    Ingen 
17. 9. s. e. trin. 19.30 Vestager  
24. 10. s. e. trin. 10.30 Buelund 
31. 11. s. e. trin. Ingen 
 
September: 
  7. 12. s. e. trin.   9.00 Buelund 
   Kirkekaffe 
14. 13. s. e. trin. 19.30 Vestager 
21. 14. s. e. trin. Ingen 

 K i rke ny t  

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. 

Pinsedag er der ingen gudstjeneste i 
Strellev Kirke. 

I stedet inviteres alle til morgenkaffe 

kl. 10 i teltet på Sportspladsen i Strellev. 
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 K i rke ny t  

Livsglødens ild fra Gud til os 
 
En kristen missionær blev for nogle år 
siden dybt interesseret i nogle indiane-
re, der endnu ikke havde hørt evangeli-
et. Han begyndte at se sig om efter en 
eller flere unge indianere, han kunne 
oplære, så de kunne hjælpe deres eget 
folk med at få kendskab til evangeliet. 
Missionærens interesse samlede sig 
hurtigt om en, der hed Ørne-øje. Denne 
unge, modige mand var en sand kæm-
pe. Han havde et stærkt legeme og en 
kvik sjæl. Missionæren bestemte sig 
for at tage Ørneøje med til den hvide 
mands civilisation og oplære ham til at 
blive missionær. 
Det var en lang rejse for Ørneøje på 
flere måder; men til sidst kom de til 

bestemmelsesstedet. Denne nye verden 
var en åbenbaring for Ørneøje. De sto-
re bygninger, togene, der fór af sted 
med lynets fart. Bilerne, folkets frem-
mede sprog – hvilken overvældende 
oplevelse. 
De gik hen til et hotel og fandt, at der 
kun var et værelse tilbage; så de måtte 

dele det samme værelse. Da lyset blev 
tændt, stod Ørneøje med åben mund og 
betragtede vidunderet til fænomen: 
”Ugh! Hvad får det til at brænde?”, 
spurgte han. Ørneøje fik en ny overra-
skelse, da missionæren slukkede lyset 
igen: ”Ugh! Hvor gik det hen?”, spurg-

te Ørneøje. ”Du har ikke lavet ild. Du 
har ikke blæst den ud.” 

Missionæren skruede pæren af og skul-
le til at forklare, hvordan det hele hang 
sammen; men inden han nåede det, 

havde Ørne-øje sat sin finger ind i fat-
ningen. Stødet og det pludselige chok 
sendte Ørne-øje tværs gennem værel-
set. 
”Ugh! Ild inden i!”, udbrød han for-
skrækket. Den næste dag besøgte de en 
kontorbygning. Men da elevatoren kør-
te op, mistede Ørne-øje sin sædvanlige 
ro og blev bange. Han så på sine fød-
der og lagde mærke til, at de hurtigt 
passe-rede den ene etage efter den an-
den, og Ørne-øje råbte spørgende: 
”Hvad får den til at gå? Er der ild in-
den i?” 
Missionæren svarede: ”Ja, der er ild 
inden i!” Da de lidt efter kørte i bil, og 
træer passerede forbi dem i et forrygen
-de tempo, blev Ørne-øje igen forbav-
set: ”Hvad får den til at gå?”, spurgte 
han. ”Ingen hunde trækker! Intet træk-
ker! Hvad får den til at gå? Er der ild 
inden i?” 
”Ja”, svarede missionæren, ”der er ild 
inden i.” 
En dag blev missionæren kaldt bort til 
et møde og lod sin indianske ven blive 
tilbage på hotelværelset. Nogen tid 
efter ringede missionæren Ørne-øje op 
på telefonen. Efter nogen tid fik tjene-
ren endelig Ørne-øje til at lytte. Han 
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hørte sin vens stemme og blev glad. I 
sin forbavselse fór han rundt i værelset 
og så alle steder i det for at finde ham – 
men uden held. Forbavset gik han til-
bage til telefonen på væggen, så speku-
lativt på den, og greb så røret og an-
bragte det for sit øre og talte ind i 
mundstykket og sagde: ”Hvad får den 
til at gå med din stemme? Er der ild 
inden i?” ”Ja”, svarede hans ven, ”der 
er ild inden i.” 
 
Og således fortsatte det. Der var nye 
opdagelser at gøre hver dag. Ligegyl-
digt hvor han gik, syntes der altid at 
være noget med ”ild inden i”.  

Så brød der en frygtelig storm løs med 
en sådan kraft, at den ødelagde alle 
telefon- og elforbindelser og hæmmede 
dermed al trafik. Ingen sporvogne kør-
te. Elevatoren gik ikke op og ned – ho-
telværelset var mørkt. Ørne-øje overve-
jede situationen og sagde så: ”Ugh! 
Lyset er gået, bilen kører ikke. Op og 
ned-kurven går ikke mere, taleboksen 
(telefonen) virker ikke – hvad er der i 
vejen? Ingen ild inden i? Ugh! Ingen 
ild inden i!” 
Pinsen er kirkens fødselsdag. Vi fejrer, 
at Jesus efter sin Himmelfart sendte os 
”ilden inden i” – sin Ånd, Helligånden 
eller Guds Ånd. Som en susende ild 
satte Guds Ånd sig som Hans uomgæn-
gelige hilsen på Peters og de øvrige 
disciples tunger i det hus, hvor de holdt 

til. Guds Ånd bragede som et overvæl-
dende nyt forår ind til dem – ja, som en 
forårsstorm, der blæser al frygt og for-
beholdenhed omkuld. Det var og er 
som flammer af liv og nærvær. Det 
hele blev et gennemglødende nu  - en 
livets levendegørende nyhed af ”ild 
inden i”. 
Med ét blæstes nederlagsstemningen 
væk og opstandelsestroen blev sluppet 
nærmest flammende løs på alverdens 
egne modersmål. Og alverdens egne 
modersmål betød, at der med det sam-
me indfandt sig en fortrolighed i og 
med det nye, og at det nye faktisk gav 
mening.  
Helligånden er den kraft fra Gud selv – 
den ild fra Ham, der gør, at vi i dag kan 
holde en glødende forbindelse med 
Ham. Og samtidig kan vi lade denne 
Guds ild gløde mellem hinanden – væ-
re en livsglød for hinanden; vi har en 

ild inden i, som vi må dele ud af – ild 
af opmærksomhed og engagement. 

Så brød der en frygtelig storm løs med 
en sådan kraft, at den ødelagde alle 
telefon- og elforbindelser og hæmmede 
dermed al trafik. Ingen sporvogne kør-
te. Elevatoren gik ikke op og ned – ho-
telværelset var mørkt. Ørne-øje overve-
jede situationen og sagde så: ”Ugh! 
Lyset er gået, bilen kører ikke. Op og 
ned-kurven går ikke mere, taleboksen 
(telefonen) virker ikke – hvad er der i 
vejen? Ingen ild inden i? Ugh! hærska-
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re, der lovpriste Gud og sang: ”Ære 
være Gud i det højeste og på jorden! 
Fred til mennesker med Guds velbe-
hag!” (Lukas kap. 2 v. 14).  
Denne den allerførste kristne lovsang 
blev en salmetonestige mellem hiIngen 
ild inden i!” 
Pinsen er kirkens fødselsdag. Vi fejrer, 
at Jesus efter sin Himmelfart sendte os 
”ilden inden i” – sin Ånd, Helligånden 
eller Guds Ånd. Som en susende ild 
satte Guds Ånd sig som Hans uomgæn-
gelige hilsen på Peters og de øvrige 
disciples tunger i det hus, hvor de holdt 
til. Guds Ånd bragede som et overvæl-
dende nyt forår ind til dem – ja, som en 
forårsstorm, der blæser al frygt og for-
beholdenhed omkuld. Det var og er 
som flammer af liv og nærvær. Det hele 
blev et gennemglødende nu  - en livets 
levendegørende nyhed af ”ild inden i”. 
Med ét blæstes nederlagsstemningen 
væk og opstandelsestroen blev sluppet 
nærmest flammende løs på alverdens 
egne modersmål. Og alverdens egne 
modersmål betød, at der med det sam-
me indfandt sig en fortrolighed i og 
med det nye, og at det nye faktisk gav 
mening.  
Helligånden er den kraft fra Gud selv – 
den ild fra Ham, der gør, at vi i dag kan 
holde en glødende forbindelse med 
Ham. Og samtidig kan vi lade denne 
Guds ild gløde mellem hinanden – være 
en livsglød for hinanden; vi har en ild 

inden i, som vi må dele ud af – ild af 
opmærksomhed og engagement. 

Helligånden rumsterer ikke mindst med 
sin ild inden i os, når vi synger. Sangen 
er mere end den blotte lyd, der frem-
kommer, når vi kontrolleret og harmo-
nisk lader luft passere forbi stemme-
båndene. Sang er nemlig ”ånd”. Og 
mere end i noget andet menneskeligt 
udtryk kan det straks høres, hvor meget 
eller hvor lidt ånd, der er i det, der syn-
ges. 
Sangen er ånd. Sindets, sjælens, hjertets 
åndedræt. Det er umuligt at synge en 
munter sang, hvis vi er triste eller kede 
af det; men en salme, der bærer sorgen, 

kan forløse. I vore sange er den ånd, 
der gør os til mere end mennesker af 
støv, muld og jord. Og i salmerne ånder 
det himmelsk over støvet. Netop her 
ved pinsetid er det at …”det vifter 
hjemlig gennem løvet/det dufter liflig 
under sky/af Paradis opladt på ny!” (fra 
N. F. S. Grundtvigs I al sin glans nu 
stråler solen DDS nr. 290 fra 3. vers).  
Kristendommen kom til verden med 
sang; selve julenat var der med ét sam-

men med englen, der forkyndte Jesu 
fødsel, en mangfoldig, himmelsk mmel 
og jord. Rakt herned til os, for at vi skal 
bruge den – og stemme i på den lov-
sang, der drager os opad samtidig med 
vort virke her i verden.  
Helligånden vil med sin brændende ild 
i vore hjerter og sind fortælle os, at vi 
må se og mærke hinanden – og synge 
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os sammen – som livsgløder for hinan-
den – flammer af liv og nærvær; vi er 
aldrig alene om at leve livet, selv om vi 
hver især må tage Guds og andres glød 
og gløder til os. 

Må Guds livgivende Ånd med ”ild in-
den i” få os til at sanse en stadig hilsen 
fra Ham, vi kan have med os. Da vover 
vi at mærke vore omgivelser med opfri-
skende hilsner, som de – og vi – ellers 

måtte hige efter. Ja, da er det pinsefest, 
som alle kan stå med en hilsende Guds 
flamme inden i sig og imellem hveran-
dre og sige: ”Jeg kan mærke, at jeg er 
levende!” 
Glædelig livsglødende pinse til at gå – 
og synge – den endnu mere brændende 
sommersol i møde med!  
 
            Jens Thue Buelund 

 

 
Salme-
maraton 
i Varde  
Provsti  

 

Kirker i Varde Provsti vil nu sam-
men tilbyde at deltage i et maraton. 
Det handler om sang. Sognene går 
sammen om at tilbyde salmemara-
ton. 
 
Målet er at synge hele salmebogens 
791 numre igennem i løbet af  3 år. 
Salmesangsaftenerne foregår på 
skift rundt i provstiets kirker i efter-
års- og vintersæsonen tirsdag aften 
kl. 19-21 i lige uger. Den stedlige 
præst eller en anden fra kirken siger 
et par ord om kirken og introducerer 

de ca. 18 salmer og melodier, som 
skal synges. Der vil være et kvarters 
kaffepause ved 20-tiden. 
  
Som provstiets største kirke vil Sct. 
Jakobi  lægge ud med at invitere til 
salmemaraton de første 5 gange i 
efterårssæsonen: 16/9, 30/9, 28/10, 
11/11 og 25/11. 
  
Ølgod, Strellev og Bejsnap kirker er 
værter én gang hvert sted. 
 
Man kan deltage i det omfang man 
har tid eller lyst, men det vil være 
fint at kunne være med fra begyn-
delsen – altså tirsdag den 16. sep-
tember kl. 19.00 i Sct. Jacobi. 
.                            
    Jens Thue Buelund   



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: 
 6. - 8. SLGU’sportsuge * 
18. Arbejdskomsammen i Forsamlings 
 huset * 
23. Sankt. Hans fest i brinkerne * 
 
Juli: 
 
        Sommerferie 
 
 
 

 
 
August: 
14. Grillaften i Forsamlingshuset * 
15. Owen awen i Lyne * 
  
September: 
23. Fællesmøde for Strellevs for- 
 eninger 
 
Vedr. * se inde i bladet 
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