35.
35. årgang
Nr. 4

2014
2014
Læs bl.a. om . .
* Budstikken

* Nyt fra Strellev Forsamlingshus
* Nyt fra Strellev Sogneforening
* Nyt fra SLGU
* Vandprøver fra Strellev
Vandværk
* Kirkenyt

1

FORENINGSOVERSIGT:
Strellev Sogneforening:
Formand: Dennis H. Pedersen 75 25 09 59
Sognets hjemmeside:
www.strellev.dk
Hjemmesideansvarlig: Poul Nielsen
30 11 07 65
E-mail: poul@rgb-web.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
Strellev Menighedsråd:
30 11 18 29
Formand: Agnethe L. Jensen 75 24 50 62 Sekretær: Tina Skak
Kasserer: Anders Peter Breum 75 24 44 82
Graver: Corrie Van der Veen 75 25 00 90 Udvalgsformænd:
21 75 17 19
eller 22 51 15 42 Fodbold: Johan Jorna
75 25 02 51
Kirkeværge: Birgitte Kudsk
75 25 00 69 Håndbold: Lis Nielsen
28 55 16 90
Kirkens hjemmeside: www.strellevkirke.dk Gymnastik: Lone Clausager
Billard: Anders Jensen
75 25 03 87
Badminton: Co Bente Christensen 40 45 62 28
Præster:
60 29 67 61
Hans Vestager
75 24 40 65 Volleyball: Kent H. Sørensen
22 26 42 75
Jens Thue Buelund
75 24 46 62 Bodybike: Lars C. Nielsen
Motion: Lene Heiselbeerg
61 54 90 66
Strellev Forsamlingshus:
75 25 02 55 Ungd.klub: Marianne Bargisen 24 98 05 11
Formand: Dorte Lundgaard
75 25 03 53
Revy:
24 65 93 37 Sommerfest: Tina Jørgensen 75 25 04 95
annikabertelsen@bbsyd.dk 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 75 25 03 87
E-mail: iajensen@bbsyd.dk

Strellev Jagtforening:
Formand: Ernst Øllgaard
75 25 02 75
E-mail: e_r@bbsyd.dk

2

”Fra Strellev til Slesvig, - og tilbage igen".
Frida Kaps, der er født og opvokset i
Strellev, fortæller her om som ung at
flytte til et andet land, at leve som mindretal i et grænseland, - og om at vende
tilbage igen.
Jeg mødte Hermann, da vi begge var på
højskole i Rødding. Herman er fra Slesvig og efter at han havde uddannet sig
til lærer på seminariet i Gedved var det
egentlig ikke et spørgsmål om, hvor vi
skulle slå os ned henne. Det var nemlig
sådan, at det var meget ilde set, hvis
man ikke efter seminarietiden vendte
tilbage og blev en del af Den danske
Skole i Sydslesvig. Så det gjorde vi.
Efter at ha` været lærer et par steder i
Sydslesvig, fik Hermann arbejde på
Gottorp Skole i Slesvig by, og jeg fik
arbejde i Den danske Børnehave. Arbejdspladser vi beholdt, til vi blev pensionerede.
Selvfølgelig var der nogle ting i starten
der var svære, men vi var jo unge og
tog det ikke så højtideligt. Jeg kunne
meget lidt tysk i starten, men så ku` jeg
jo spørge Hermann om, hvad det hed.
Engang gik det nu galt, da jeg skulle
købe fløde. Jeg mente selvfølgelig, jeg
havde bedt om det rigtige, men ekspedienten kom med øl. Men så kunne jeg
jo pege. En anden gang var der én der
ringede på,- én der samlede ind. Jeg

forstod ikke helt, hvad det var, men
ville jo godt give lidt. Bagefter fandt
jeg ud af, at det var til det tyske mindretal i Danmark. Konsekvensen blev,
at der ikke siden blev givet ved dørene!
Det var heller ikke svært at finde en
omgangskreds. Vi var en 5-6 dansk/
tyske unge ægtepar, der var lærere i
Sydslesvig. Vi havde små børn samtidig, så det var et godt netværk at ha`.
Det at være tosproget blev en hel naturlig del, - også af børnenes liv. Til Oma
(Hermans mor) blev der snakket tysk,
til naboerne blev der snakket tysk, men
når Bedstemor i Strellev (Mie Breum)
spurgte om de kunne snakke tysk, så
kunne de ikke!
Det var sådan, at når børnene i børnehaven legede på gulvet snakkede de
tysk, men når det var ting, der foregik
ved bordet, så snakkede de dansk. Selv
om børnene gik i dansk børnehave kunne de sagtens ha` tysk som hjemmesprog. Men også når vore børn havde
legekammerater med hjem, så var det
bare sådan.
Det var jo et grænseland. Hermann kan
jo fortælle om, hvordan de, da han var
dreng, var rigtig gode til at trække jakken godt op, så den danske spejderuniform ikke var synlig. Det kunne nemlig
godt føre til slagsmål med drengene på
den tyske skole. Vores søn fortæller om

det samme, uden at det dog var i samme målestok.

mann: ”Nu flyttede hun jo med mig
dengang, så nu flytter jeg gerne med
tilbage. Det værste er sproget, - altså
Når man lever i et mindretal, er det
vestjysk, I lukker jo ikke munden op,
nærmest en selvfølge at, man deltager i når I snakker!”
det, der er. Laver en masse frivilligt
Vi har fundet et lækkert hus, har gode
arbejde. Der var ikke mange penge at
naboer og så nyder vi da også at ha fagøre med i de forskellige foreninger, så milien tættere på.
vi bidrog alle med kage og kaffe, ja
Nu går turen jo bare den anden vej til
selv servicet måtte vi ha med hjemme- gamle naboer og venner i Slesvig.
fra til de forskellige arrangementer. På
den måde fik man jo også omgang med
Menighedsrådet
mange mennesker og indsigt i mange
ting. Vi har været med i de danske spejdere, husmoderforening, Sydslesvigs
Budstikken gives videre til Strellev
Forening. Jeg har været med i menig- Jagtforening.
hedsrådet. Èn gang om måneden blev
der holdt fælles dansk gudstjeneste i
Slotskirken. Ellers blev der holdt gudstjeneste i de to menighedshuse, der er i
Slesvig. Ude på landet i de små sogne,
blev der holdt dansk gudstjeneste i skolestuerne.
Når man lever i et mindretal bliver man
mere bevidst om, at man er dansk. Vi
har altid sunget rigtig meget. Alle møder startede og sluttede med en sang.
Og nu er I så tilbage i Ølgod efter
snart 50 år i Sydslesvig.
Ja, jeg ville gerne tilbage. Vi har haft et
rigtigt godt liv i Slesvig, og jeg har ikke
savnet Strellev/Ølgod. Jo nogen gange
kunne det da være rart at ha haft familien og gamle venner tættere på. Men nu
kunne jeg slet ikke forestille mig at blive gammel dernede. Børnene valgte jo
også at tage deres uddannelser i Danmark og har stiftet familie i henholdsvis
Vorbasse og Jelling.
Og du kunne godt få Hermann med?
Inden Frida når at svare, siger Her4

Strellev Sogneforening

STIDAG LØRDAG DEN 20. SEPTEMBER 2014 KL. 10.00.
De grønne områder i Brinkerne skal gøres klar til efterår og vinter, så derfor
afholdes stidag lørdag den 20. september kl.10.00 til ca. 12.30.
Derefter er sogneforeningen vært ved grillpølser,
kaffe og øl/sodavand.
Medbring gerne redskaber og evt. trillebør....
VEL MØDT ALLE DER KAN
Arr. Sogneforeningen

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

Fællesmøde for foreningerne i Strellev er tirsdag den 23. september 2014 kl.
19.30 i Strellev Forsamlingshus.
Mødeleder er Forsamlingshusets bestyrelse.
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Nyt fra
Forsamlingshuset

ÅLEGILDE
Fredag den 31. oktober 2014 kl. 19.00 – 01.00
Traditionen tro, serveres der stegte ål med kartofler og persillesovs samt rødbeder.
Herefter kaffe og is.
Hvis man ikke er til ål, - kan der bestilles wienerschnitzel med tilbehør.
I baren kan man købe drikkevarer af enhver art.
Musikken leveres af Søren Nielsen med band.
Pris for mad og dans: 200,- kr. pr. person.
Tilmelding senest den 26. oktober på tlf. 7525 0399 - 7525 0353
eller 3011 7903.
Dog vil vi naturligvis gerne, hvis man tilmelder sig i god tid!
Først til mølle princip.
Venlig hilsen
Bestyrelsen.

Obs! Vinterfesten er fredag den 6. marts 2015.
6

KÆMPE JULEBAZAR med spisning i forsamlingshuset fredag
den 21. november 2014 fra kl. 17.00.
Er man interesseret i at give en gave til bazaren, kan den afleveres hos Birthe
Pedersen eller Dorte Lundgaard senest et par dage før.

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

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.
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Vandprøve fra Strellev Vandværk taget den 15. maj
Batch/Registernummer

EUDKVE00181698

Prøvenummer

835-201418169801

Prøve mærke

Afgang vandværk

Sagsnavn
Sagsnummer
Komponent

Resultat

Prøvens lugt

Svag

Enhed

DL

Metode
Organolep

Escherichia coli

<1

Coliforme bakterier 37°C

<1

MPN/10
0 ml
MPN/10
0 ml

Kimtal ved 22 °C

<1

CFU/ml

1

Kimtal ved 37°C

<1

CFU/ml

1

0,013

mg/l

0,006

< 0,005

mg/l

0,005

Nitrat (NO3)

0,68

mg/l

0,5

Total-P

0,008

mg/l

Chlorid

32

mg/l

1

Fluorid

0,16

mg/l

0,05

Sulfat

34

mg/l

0,5

Jern (Fe)

< 0,01

mg/l

0,01

Mangan (Mn)

< 0,005

mg/l

0,005 ICP/OES

NVOC, ikke flygt.org.carbon

1,8

mg/l

Prøvens klarhed

Klar

Visuel

Prøvens farve

Farveløs

Visuel

Prøvens smag

Normal

Ammonium
Nitrit

Temperatur

1
1

0,005 Skalar

ICP/OES

0,1

Organolep

9

°C

pH

7,3

pH

Konduktivitet (Ledningsevne)
8

51

mS/m

0,1

Eller ring til Trine, tlf. 2539 2020
& Dennis, tlf. 2221 6669

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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Nyt fra SLGU, Billard

Vi er en nøgleklub. Det vil sige, at når
kontingentet er betalt, kan man få en
Så er vi klar til en ny vintersæson med nøgle mod at betale et depositum på
billard.
100 kr. Dette gælder dog kun spillere
Turneringen 2014/2015 starter i uge 37 over 16 år.
med kampe mandag og onsdag. Vi prøver i år med en aften for hyggespillere Kontingentet gælder for et helt år og er
og nye som kan komme, hvor der vil for:
være en fra udvalget. Det bliver torsdag Turneringsspillere:
950,00 kr.
aften med start den 11/9 2014 kl. 19.30 Hyggespillere:
800,00 kr.
og hver torsdag så længe, der er interes- Pensionister, for- eller eftermiddag
se for det.
550,00 kr.
Vi har plads til nye spillere i klubben,
Unge
op
til
18
år
550,00 kr.
og man kan godt spille med i turneringerne, selvom vi er startet. Man kan Eventuelle spørgsmål kan rettes til
også godt komme op og spille for sjov,
udvalget, som består af Anders Jenså alle der har lyst, kan prøve spillet.
sen, tlf. 7525 0387, Niels Borg, tlf,
Turneringen starter den 8/9 2014 for
7525 0326 og Brian Brodersen, tlf.
serie 3 og den 10/9 for serie 1.
Der er opstart onsdag den 3/9 kl. 19.30. 2244 6078..

Dagli’ Brugsen Lyne
kører varetur
 75 25 00 08
ÅBEN
Mandag - Søndag
Kl. 8.00 - 20.00
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KØB OG SALG
Bestil brænde til vinter nu. Egetræ 459 kr. pr. rummeSavet i længde a ca. 30 cm ter
og kløvet.
Kim Thygesen, Strellev.
Gran 300 kr. pr. rummeter. Ring efter kl. 16.00 på moBirketræ 350 pr. rummeter. bil 6174 374.

K i rk e n y t
Afsked med Sven Slot.
Efter 6 års ansættelse har Sven
valgt at stoppe som organist ved Strellev Kirke.
Søndag den 24. august var hans sidste dag ved orgelet i Strellev Kirke. Som vanligt kunne vi nyde hans dejlige musik også denne søndag.
Han har givet os dejlige musikalske oplevelser under gudstjenesterne. Ofte med et tvist
på salmespillet og mange gange har han overrasket med et spændende og anderledes
postludium.
Sven fortsætter som organist ved
Lønborg og Tarm kirker.
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GUDSTJENESTER 2014
STRELLEV KIRKE
September:
7. 12. s. e. trin.
14. 13. s. e. trin.
21. 14. s. e. trin.
28. 15. s. e. trin.
Oktober:
5. 16. s. e. trin.

9.00 Buelund
Kirkekaffe
19.30 Vestager
Ingen
10.30 Buelund
Høstgudstjeneste
9.00 Buelund
Kirkekaffe
10.30 Vestager
Ingen
10.30 Vestager

12. 17. s. e. trin.
19. 18. s. e. trin.
26. 19. s. e. trin.
November:
2. Alle Helgens Dag 16.00 Vestager
9. 21. s. e. trin. 10.30 Buelund
16. 22. s. e. trin. Ingen
23. sidste s. kirkeåret 9.00 Vestager
30. 1. s. i advent 10.30 Vestager
December:
7. 2. s. i advent 9.00 Buelund
Kirkekaffe
14. 3. s. i advent 10.30 Vestager
21. 4. s. i advent Ingen
23. Lillejuleaften
24. Juleaften
15.00 Buelund
25. Juledag
10.00 Buelund
26. Juledag Ingen
28. Ingen
31. Nytårsaften 16.00 Buelund
Champagnegudstj.

EN PRÆST PÅ SYGEHUSET...
Henvendelse er nødvendig, når der ønskes besøg.

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

Januar 2015
1.

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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Ingen

K i rk e n y t
Erindringer 1.
Hvis man først går i gang med at skrive
noget ned om den tid, som man har levet, så får det ens erindringer til at blive
flere og flere. Det er derfor, at jeg har
givet dette stykke overskriften:
”Erindringer 1”. Det er ikke udtryk
for, at jeg har flere erindringer liggende
klar til at blive skrevet. Det er derimod
udtryk for tanken om produktiviteten i
at erindre.
Det var i juni måned 1996, at jeg
begyndte at nedskrive Karen Jørgensens
erindringer. Karen Jørgensen boede på
daværende tidspunkt i ”Sønderparken” i
Ølgod. Hun var født i 1915. Hun døde i
2002 og ligger begravet på Ølgod Kirkegård lidt sydøst for våbenhuset. Jeg
havde lært hende at kende, fordi hun af
og til mente, at jeg kunne være hende til
nytte med noget papirarbejde. Desuden havde hendes barnebarn Jeppe, der
boede i Vejle, af og til når han var på
besøg hos sin farmor, leget med vores
Peter Christian. De var jævnaldrende.
En dag ringede Karen Jørgensen
og inviterede mig på formiddagskaffe.
Anledningen var at hun ville have mig
til at nedskrive sine erindringer.
Hun dikterede så, og når vi havde fået skrevet et par sider, så gik jeg
hjem. Renskrev siderne på skrivemaskinen. Kom så igen en uges tid efter. Læste op, hvor langt vi var kommet, så vi
kunne fortsætte derfra. Det havde jeg
megen glæde af. Senere da Karen Jørgensen flyttede ind i Gartnerpassagen 3,

så lod hun sine erindringer læse op i
daghjemmet eller ved morgensangen på
Aktivitetscentret. Man kan altså sige, at
de på denne måde er blevet offentliggjorte. Det skal bemærkes, at Karen
Jørgensens eneste barn døde før hende.
Der er et barnebarn, men endda før Karen Jørgensens død ophørte kontakten
til barnebarnet og hans mor.
Erindringerne begynder således:
”Nu har jeg fået at vide af en kusine,
hvordan vi blev behandlet som børn.
Vi blev bundet til stolen og så kunne vi
sidder der, til de kom hjem fra marken
af. Vi blev bundet med et stykke reb
omkring livet. Der kunne vi sidde i 3-4
timer. Der var en moster, der skulle passe os. Hun var tolv år dengang. Men
hun skulle med ud i marken.
Det var under første verdenskrig. Min
far var inde i sikringsstyrken. Han var
der tre måneder af gangen.
Dengang jeg blev født var han hjemme. Men otte dage efter rejste han
hjemmefra. Så var min mor alene med
os to børn. Det var så meningen, at min
moster skulle passe os. Men hun skulle
så ud i marken. Men vi havde gode naboer til at hjælpe os.
Dette er noget, som jeg har fået fortalt.
Jeg kan huske, vi flyttede fra Risbøl.
Men længere tilbage kan jeg ikke huske.
Jeg kom til at gå i skole i Hejnsvig i
et halvt år. Det gik sådan nogenlunde.
Men jeg kom til at sidde nede bag ved
13
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de andre. Jeg kom så til at blive lidt
bagefter, for de tog ingen notits af mig.
Men Hans, min bror, han begyndte
også at gå til skole. Han var med i to
dage; men så fulgte lærerinden os
hjem.
Hans kunne ikke lære noget. Han
skulle på en anstalt; men så flyttede vi
til Klelund, og så kom Hans først afsted, da han var ti år. Han gik så derhjemme. Han kunne ingenting. Det var
mig, der skulle passe køer – malke inden jeg gik i skole.
Der var sådan en god vinterlærerinde i Hovborg. Hun kom og hjalp mig.
Så blev jeg ligeså dygtig som de andre.
Hun var som en mor for mig. Det var
to vintre, at jeg havde hende. I Hovborg Skole havde jeg det godt. Det gik
knap så godt i Starup skole. Det var en
sommer, vi var dér. Jeg gik i skole en
dag om ugen. Det var om eftermiddagen. Der blev jeg mobbet både af læreren og af børnene.
Siden traf jeg læreren. Det var i
krigsårene. Jeg passede en lam kone i
Skovsende. Det var hans søster. Han
kom på besøg fra Bornholm, hvortil
han var flyttet. Jeg skulle have ham på
kost, og spurgte ham – han var der jo
en tre-fire dage – og han skulle da både
have natlogi og alting – om jeg skulle
give ham samme behandling nu, som
da jeg gik i skole hos ham. Det svarede
han ikke på – og det kunne han heller
ikke svare på.
Fra Starup kom jeg til Hestkær Skole. Der havde jeg det godt. Om vinte14

ren efter at jeg var blevet fjorten om
sommeren – jeg var så også holdt op i
skolen – gik jeg til præst i Ansager. Jeg
var da hjemme for at arbejde og skulle
lave alt muligt. Staldfoder skulle jeg
bære hjem fra marken i en favn i stedet
for, at det blev kørt på vogn. Det var
strengt for ryggen. Vi havde ti køer
dengang og der skulle en favnfuld til
hver ko.
Vi skulle være til præsten om formiddagen. Vi havde en cykel derhjemme; men den var ofte i uorden. Så lånte
nabodrengen og dem fra Stenderup
mig en cykel af deres egne. Så cyklede
de to på en cykel. Så lagde jeg blot
cyklen ved vejen. Så tog han den, når
de kom forbi.
Det var Albrechtsen, som jeg havde
som præst. Han var nu en grum præst.
Vi skulle lære salmevers uden ad og
det skulle vi også i skolen. Men det
gik nu let nok for mig.
Når jeg blev bagefter hang det sammen med, at der slet ikke blev snakket
med os som børn.
Mine forældre var meget i by. Hvis
min mor var det, blev der ikke arbejdet
så meget. Min far tog arbejdet mere let;
men han fik noget ud af dyrene.
Min far sagde til min mor, at hun
skulle tage sig mere af det derinde. Så
skulle han nok tage sig af det derude.
Men det ville hun ikke høre efter. Så
kom de op at skændes. Han tog på
Krogager Hotel og spillede kort, når
han ikke kunne være derhjemme. Det
var et afholdshotel, så han var der for

K i rk e n y t
kortspillets skyld. Han kunne ikke se
anden udvej end at han skulle hjemmefra. Det var dengang de to små var
født. Det var min mor, der satte mig til
alt arbejdet - og så på en fejl måde.
Det var mig, der blev skældt ud, hvis
de to små lavede noget, der ikke passede min mor.
Når cyklen var i orden tog jeg på
besøg hos min farfar i Kærbjerg og hos
min morfar og mormor i Risbøl. Af og
til tog jeg med toget. Men jeg cyklede
også til Holsted og Brørup. Der havde
jeg nogle morbrødre og mostre, som
jeg besøgte. De havde børn, der var
jævnaldrende med mig.
Da jeg blev konfirmeret var der en
fest. Der var alle mine mostre og morbrødre. Det var ene tøj, som jeg fik i
konfirmationsgave. Det var en kjole og
mange stykker tøj, som der kunne sys
kjoler af. Men jeg fik ikke lov til at
beholde alt tøjet. Det tog mor. Hun
skulle jo også have noget”.
Så vidt de første år af Karen Jørgensens liv. Da hendes forældre var flyttet
til Stenderup og var blev skrøbelige, så
var hun hjemme for at passe dem.
Hun fik senere en plads i Nollund.
Der traf hun en mand. De var vel forelskede i hinanden.
Hun blev gravid og fødte en søn. Han
anerkendte dog faderskabet. Så blev
Karen Jørgensen husholderske i Ølgod
Øster sogn. Der voksede også Hans
Jørgen op. Han blev senere mekaniker.
Blev gift. Fik en søn. Jeppe, som er
omtalt oven for. Blev angrebet af skle-

rose og døde.
På Stenderup kirkegård har jeg for år
tilbage set Karen Jørgensens forældres
gravsted. Det er nu sløjfet. Fredningsperioden på de tredive år er udløbet.
Da Karen Jørgensen var død, var
der ikke mange penge i boet. En nevø
og jeg fik det klaret uden, at der skulle
være offentlig begravelse.
Vi har alle historier om dem, der er
døde. Min mor var født i 1912 og min
far i 1918. Deres opvækst på Sjælland
var helt anderledes end Karen Jørgensens. Når man kender mange menneskers virkelighed, så bliver det sværere
at prædike end hvis man kun lige kender sin egen virkelighed.
Det er godt, at det bliver svært at
prædike for det kan da tit være svært, at
sætte ord på glæden – om den da er
der. Ulykker og sorger har de fleste
nok af. Da er det godt at solen af sig
selv står op hver morgen. Så har man
da ikke det at bekymre sig om.
”Ja, Gud give os at skinne så,/
som himmellys, skønt af de små!/
Da randt for os guldterning”./
HV
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Flyveklare svaleunger

Aktivitetskalender
September:
Oktober:
31.
Ålegilde *
3.
Billardopstart *
20.
Stidag *
23.
Fællesmøde for Strellevs foreninger * Vedr. * se inde i bladet
28.
Høstgudstjeneste i Strellev Kirke *
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