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Budstikken holder pause i dette blad, men gives videre til
Strellev - Lyne Gymnastik og Ungdomsforening.

Medlemmerne af Strellev Sogneforening, Strellev Forsamlingshus og Strellev
Menighedsråd.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
Med henblik på ændring af vedtægterne i ”Låneforeningen for Strellev Sogn”,
indkaldes herved jf. § 6 i vedtægterne, medlemmerne af Strellev Sogneforening,
Strellev Forsamlingshus og Strellev Menighedsråd til ekstraordinært generalforsamling i Strellev Forsamlingshus mandag den 17. november 2014 kl. 19.00.
Eneste punkt er ændring af paragraf 5 Udlån, således at andet afsnit ændres fra,
at der maksimalt ydes lån med 2/3 af egenkapitalen til samme forening, til 80%
af egenkapitalen til samme forening.
Strellev den 20. oktober 2014.
Formand for Låneforeningen for Strellev Sogn.
John Sandholm

Nyt fra
Forsamlingshuset

125 års jubilæum i
Strellev Forsamlingshus
Søndag d. 16. november kl. 14.30 indbyder forsamlingshuset l stort
jubilæumskaﬀebord og et par mers hyggeligt samvær.
Ønsker man at betænke forsamlingshuset med en pengegave, kan beløbet
indsæ$es på konto: 5990 0004010093.
Alle er hjertelig velkomne.
På vegne af bestyrelsen
Dorte K. Lundgaard

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

OBS.: Huset - kan lejes som nøglehus
- kan lejes MED kogekone
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KÆMPE JULEMARKED 2014
Kom og vær med
Fredag den 21. november 2014 kl. 17.00 arrangerer forsamlingshuset
julemarked med basar, fiskedam og fællesspisning. 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.
Aftenen sluttes med udtrækning af gevinster ca. kl. 20.30.
Alle er velkomne til festen!
Mad bestilles på tlf. 6124 0845, 3011 7903, 7525 0353 eller 7525 0399
Med venlig hilsen
bestyrelsen

Obs! Vinterfesten med lokalrevy i Strellev Forsamlingshus er
fredag den 6. marts 2015.

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 2015 på:
annikabertelsen@bbsyd.dk
Hilsen Revyholdet
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Strellev Sogneforening

Fællesmøde for foreningerne i Strellev er torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.30 i
Strellev Forsamlingshus.
Mødeleder er Menighedsrådet.

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

En jerncontaineren står på p-pladsen ved Tarpvej. Sogneforeningen håber meget, at I fortsat
husker at støtte os ved, at I smider jeres gamle
jern i containeren.
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STRELLEV JAGTFORENING

Fællesjagt:

Lørdag den 13. december 2014 kl. 10.00
Mødested: Jens Møller Madsen
Kærgårdvej 15, Strellev

Rævejagt:

Lørdag den 24. januar 2015
Morgenkaffe kl. 9.00 i Forsamlingshuset
Rævejagt
kl. 9.30
Frokost i Forsamlingshuset.
Tilmelding til formanden, tlf. 7525 0275 / 20425188.

Generalforsamling:
Lørdag den 24. januar 2015 kl. 19.00 i Forsamlingshuset
Der serveres traditionen tro gule ærter mm.

Pris for jagt:

175,-

Pris for jagt og generalforsamling:

300,-

Tilmelding til Ernst Øllgaard.
Alle med gyldigt jagttegn er velkomne på rævejagten.
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besøgt Nationalmuseet, Frilandsmuseet,
Kronborg samt andre spændende steder. Det blev dog også til en tur i Tivoli.
NYT FRA
Mens 8. klasse fornøjede sig i København, havde resten af skolen emneuge,
hvor emnet var udsmykning af skolen,
både ude og inde. Det blev en god uge
Første skoledag, efter en god og varm
og der blev lavet en masse kreative ting
sommer, er altid en speciel og spænaf både store og små. Det blev til nogle
dende dag. Nye elever og deres foræl- flotte og farvestrålende billeder, som
dre møder spændte op til alt det nye,
hænger på den øverste gang og 6.-7.
der venter forude og de øvrige elever
klasse fik lavet nogle meget store og
glæder sig til at møde deres kammerater festlige bogstaver, som danner ”Lyne
igen. På friskolen har vi tradition for at
Friskole”. De hænger nu på det store
starte dagen med morgensang og flaghegn som vender ud mod Glibstrupvej.
hejsning og efter den første time med
Tirsdag var alle elever en tur i Ringkøklasselæreren, mødes alle til kaffe og
bing, hvor regentparret var på besøg og
rundstykker, som støtteforeningen
det blev en stor oplevelse for mange af
sponsorerer. Skoledagen slutter ved
middagstid, men når tiden nærmer sig børnene. På hjemturen gik turen forbi
Hvide Sande, hvor Dannebrog lå. Det
aftensmadstid, er forældre og elever
blev en rigtig god uge, hvor alle fik udinviteret til fællesspisning på skolen.
Efter spisningen er der nogle rystefoldet deres kreative sider.
sammen aktiviteter inden aftenen slutter
Som noget nyt, har vi fra dette skoleårs
med kaffe.
Det er efterhånden en fast tradition, at start, indført 14-dages skema. Det funvores 8. klasser tager en uge til Køben- gerer godt og ved at indføre denne skehavn på studietur. Det eneste som er et maform, får vi tilgodeset nogle af de
fast punkt, er besøg på Christiansborg. ”små” fag, som typisk ligger med en
Da studieturens hovedformål er et mø- time om ugen. Udeundervisningen,
de med det danske kulturliv og de ting, samt værkstedsfagene bliver også tilgosom har formet danskernes liv, er besø- deset på den måde, da f.eks. udeundervisningen ligger med fire timer samlet.
get på Christiansborg en vigtig del af
Det betyder, at man kan tage holdet
turen. De sidste år har det været Hans
Christian Thoning, som har været rund- med ud på ture væk fra skolen og så
viser under besøget. Eleverne får en del lægge undervisningen andre interessante steder.
information om vores demokrati og
Sidste forår cyklede elever omkring kr.
hvordan folkestyret arbejder. En god
måde at forstå tingene på. Ud over be- 96.000,- ind til vores cykelsponsorløb,
som skulle gå til forbedring af legepladsøget på Christiansborg, har klassen
sen. I august fik vi sat et nyt klatretårn
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op, hvor der er en masse gode udfordringer til eleverne. Det er helt klart en
forbedring af legepladsen og giver eleverne gode muligheder for at udfolde
sig fysisk. Herfra skal lyde en stor tak
til jer som har været sponsor for vores
elever.
For en privat skole gælder det hele tiden
om at gøre sig synlig på den ene eller
anden måde. På friskolen har vi deltaget
i Late Night i Ølgod, hvor vi havde parkeret bussen ved torvet. I år havde vi
lavet en fiskedam for børnene og det
blev en succes, da mange kom forbi for
at prøve lykken. Ud over dette arrangement, så er skolen kommet på Facebook. De sociale medier er et godt sted
at promovere sig og gøre opmærksom
på, hvad det er vi går og laver i hverdagen.
I Sognebladet andet sted, kan I se at vi
reklamerer for Åben Skole Arrangement d. 6. november fra kl. 16 til 19.
Det er andet år vi deltager i det. Det er
et arrangement, hvor landets friskoler
og folkeskoler kan holde åbent hus, for
at gøre forældre og andre interesserede
opmærksomme på hvad den enkelte
skole står for. Arrangementet med Åben
Skole skal ses som en pendant til Efterskolernes dag, hvor der er mulighed for
at komme på besøg. Vi har valgt at lave
arbejdende værksteder med eleverne og
skolens bestyrelse og lærere vil enten
undervise eller rundvise de folk, det

måtte komme. Da vi ved, at mange i
Strellev sogn ikke har set skolen, har vi
taget initiativ til at sende skolebussen til
Strellev med afgang derfra ca. kl 16.30
og retur til Strellev ca. kl. 18. Jeg håber,
at I vil tage imod dette tilbud også selvom I ikke har børn på skolen eller anden
tilknytning. Vi vil også byde på en kop
kaffe og et stykke hjemmebagt kage.
Selvom der er to måneder til jul, så vil
jeg på skolens vegne ønske alle en glædelig jul og tak for den opbakning vi
møder fra jer i Strellev.
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Eller ring til Trine, tlf. 2539 2020
& Dennis, tlf. 2221 6669
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ÅBEN SKOLE…
For andet år deltager Lyne Friskole i det landsomfattende arrangement
ÅBEN SKOLE

6. november kl. 16 - 19
Arrangementet er en invitation til alle forældre samt andre interesserede til at
besøge den lokale friskole eller kommuneskole for at få et indblik i, hvad den
enkelte skole står for. Skolerne får samtidig en mulighed for at fortælle om sig
selv og vise skolen frem for alle interesserede.
På Lyne Friskole åbner vi dørene for alle fra kl. 16.00 til 19.00.
Der vil være mulighed for at møde skolens elever, ansatte og bestyrelse. Der vil
være rundvisning på skolen og mulighed for at opleve eleverne på arbejdende
værksteder. Skolen byder på kaffe og kage.
Vi håber, at rigtig mange vil slå vejen forbi skolen og få et indblik i, hvem vi er
og hvad vi laver på friskolen.
For borgere i Strellev vil der være mulighed for at blive hentet i skolens bus.
Bussen holder over for forsamlingshuset og kører fra Strellev kl. 16.30 og tilbage
fra Lyne ca. kl. 18.00.

VEL MØDT TIL ÅBEN SKOLE
PÅ
LYNE FRISKOLE
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Genbrug af mælkelåg:
Tusind tak til alle jer, der støtter indsamlingen af plasticlåg fra mælkeprodukter.
Vi samler stadig ind.
Lågene bliver omsmeltet til andre plasticprodukter.
De ældste elever på Lyne Friskole tjener 5 øre pr. låg og pengene skal bruges på deres udenlandsrejse.
Hvis du har lyst til at samle låg, kan de afleveres på Kærgårdvej 8, Strellev
og på Lyne Friskole.
Eller sms 31955540, så kommer vi forbi og henter.

Med venlig hilsen
Mette og Rikke Legarth.

De flotte dekorationer på siderne herefter er alle lavet af Strellev Kirkes graver
Corrie Van der Veen
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Dagli’ Brugsen Lyne
kører varetur
 75 25 00 08
ÅBEN
Mandag - Søndag
Kl. 8.00 - 20.00
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Alle Helgensgudstjeneste
Søndag den 2. november 2014 kl. 16.00
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.
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Så er der serveret…………..
Menighedsrådet vil gerne invitere til menighedsmøde i forsamlingshuset

onsdag den 12. november kl. 18.00.
Vi starter med at spise sammen.
Efter maden vil menighedsrådet fortælle lidt om dets arbejde.
Derefter bliver der lagt op til en snak om vores kirke.

Vi håber, at rigtig mange vil komme, så vi kan få en hyggelig aften.

ADVENTSGUDSTJENESTE
Søndag den 30. november kl. 10.30
Sangere fra Ølgod under ledelse af Dorte Lundgaard
medvirker.
Efter gudstjenesten inviteres alle til frokost i Strellev Forsamlingshus.

Champagnegudstjeneste
Onsdag den 31. december 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!
15

K i rk e n y t
GUDSTJENESTER 2014/2015
STRELLEV KIRKE
November:
2. Alle Helgens
Dag
16.00
9. 21. s. e. trin. 10.30
16. 22. s. e. trin. Ingen
23. Sidste s. kirkeÅret 9.00
30. 1. s. i advent 10.30
December:
7. 2. s. i advent
14. 3. s. i advent
21. 4. s. i advent
23. Lillejuleaften
24. Juleaften
25. Juledag
26. 2. Juledag
28.
31. Nytårsaften

Vestager
Buelund

Vestager
Vestager

9.00 Buelund
10.30 Vestager
Ingen
15.00 Buelund
10.00 Buelund
Ingen
Ingen
16.00 Buelund
Champagnegudstj.

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

Januar 2015:
1. Ingen

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

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
16

K i rk e n y t
Baggrunden for et præsteliv i
Ølgod
Nu har jeg haft min gang som sognepræst i Ølgod i 13½ år. Jeg siger til
folk, der spørger mig, om jeg vil et nyt
sted hen, at jeg har en fornemmelse af,
at jeg har slået rod her i det sydvestjyske – forhåbentlig ikke ligefrem groet
fast! Sjælland er for mig som sjællænder familiebesøg og Københavnerture.
Min base er provinsbyen med de store
vidder omkring beboet af folk, hvor vi
lige skal se hinanden an; men så kan
der gennem foreningsliv, korsang og
arbejde med nye danske borgere komme solide venskaber i stand, som jeg
oplever det her. Dér, hvor jeg bor - på
Rønnevænget - tager vi andel i hinandens liv. En regelmæssig snak på gaden, komsammener på legepladsens fæl
-lesareal og sensommerfester samt byfester på stadion. Vi ser til hinandens
huse, når vi ikke er hjemme. Det er betryggende!
Jo, at Ølgod har været arnestedet for
andelsbevægelsen er ikke så mærkeligt.
Den bevægelse er i mange Ølgodborgeres DNA, selv om vi har tilflyttere.
Ja, jeg fik at vide, da jeg kom hertil i
marts 2001, at omtrent halvdelen af ind
-byggerne i Ølgod-Strellev Pastorat er i
familie med hinanden. Jeg er så småt
ved at finde ud af familierelationerne
hos Møller Kristensen, Øllgaard, Haahr
-familierne, Breum Jakobsen, Jessen
m.fl.

Født blev jeg i Roskilde i 1968. Jeg er
vokset op i en familie, hvor jeg fra lidt
før konfirmandalderen var vant til at
komme i kirke et par søndage om måneden. Mine forældre var med i en bibelkreds i Terslev og Haslev i det midtsjællandske; så det at tale om livsspørgsmål og synge salmer har jeg fået
ind, før en trodsalder normalt sætter
ind. Og det gjorde den også for mig
efter konfirmationen – et års tid varede
trodsen; for den sommer, da jeg blev
15, begyndte jeg at læse i Kristeligt
Dagblad. Og så var jeg solgt mht. at
være kirkeligt interesseret. Jeg læste
boganmeldelser om de sidste ting, der
blev udgivet af teologen K. E. Løgstrup
efter hans død i 1982. Det er ham, der
har skrevet ”Den etiske fordring” bl.a.
Jeg fulgte debatten om Indre Missions
og KFUM og KFUK’s adskillelse efter
1980. Det var synet på kvindelige præster, vielse af fraskilte – ja, bibelsynet i
det hele taget, der fik dem hver til sit.
Selv kom jeg i en lokal KFUM og
KFUK-afdeling, hvor vi en halv snes
stykker samledes en aften om ugen til
snakker om kristendommen og menneskelivet og en masse syngen nye salmer. Det var salmer af Hans Anker Jørgensen, Holger Lissner og Johannes
Johansen – salmer, som er i Den Danske Salmebog i dag: ”Du satte dig selv
i de nederstes sted”, ”Nu går solen sin
vej” og ”Du, som har tændt millioner
af stjerner”. I gymnasiet holdt jeg sangog debatlysten ved lige i Danmarks
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K i rk e n y t
Kristelige Gymnasiastbevægelse –
DKG, hvor folk som afdøde miljøminister Svend Auken, men også Folkekirkens Nødhjælps nuværende generalsekretær – Henrik Stubkjær bosiddende i
Haslev - har slået deres folder. Henrik
ser i øvrigt ud til at blive biskop i Viborg Stift, som jeg skriver dette i begyndelsen af september!
Efter studentereksamen fra Haslev
Gymnasium fortsatte jeg lige med det
samme på Det Teologiske Fakultet på
Købmagergade i København. Det var
måske lidt hurtigt; jeg måtte gå en filosofieksamen om. I mit studium blev jeg
meget grebet af baggrundskulturene for
Det Gamle Testamente (GT) – især
over 3.000 år gamle fundne kileskrifter
fra Ugarit i det nuværende Libanon.
Skabelsen og Gudsforestillingen havde
israelitterne måske ikke udelukkende
fået som en åbenbaring ovenfra. Måske
havde de slemme Baals-dyrkende folk
også inspireret dem? Hvorfor hedder
Gud i GT på hebraisk både Elohim –
”Gud” – og Jahve – ”Herre”? El hedder
den øverste guddom i hierarkiet hos
Ugaritfolket. Han lå i familiekamp med
guden Baal. Derfra har vi måske kampen mellem Elohim og Baal i GT? Jahve betyder ”Den, som er”. Han viste
sig for Moses i en tornebusk, da Moses
stod for at skulle etablere sit folk (på
ny) på det sted, hvor bl.a. ugaritfolket
havde været. Et nyt Gudsnavn for at
etablere sin egen israelittiske identitet
var da på sin plads med Jahve-navnet.
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Jeg læste GT og ugarit hos en nu pensioneret professor – Niels Peter Lemche.
Vi var 4 ambitiøse studerende. De 2 af
de andre er i dag lektorer i København.
Den 3. – Tilde Binger - har også lavet
en Phd-afhandling inden for klassisk
mellemøstlig religion, men er nu sognepræst. Det er blot mig, som er nøjedes
med at blive kandidat. Jeg tror, jeg blev
træt af studiemiljøet. Pastoralseminariets 4 måneder kunne jeg da prøve efter
universitetet for at se, om præstelivet
kunne være noget; for alternativet var
postbud indtil pensionen. Cykelpost
havde jeg da efter midten af 1990erne
været i op imod 10 år.
Jeg fik en gylden opblomstring med en
begyndende præsteidentitet i to vikariater. Det var efter næsten 1½ års arbejdssøgen. I 1999 kom jeg til Nørre
Vium og Herborg sogne ved Videbæk i
det vestjyske - lidt nord herfra. Jeg faldt
godt ind blandt både grundtvigianere
og milde missionsfolk og mange andre
almindelige landbofolk.
Det næste vikariat – i 2000 – var i
Spjellerup-Smerup-Vemmetofte og
Hellested sogne i og på kanten af
Stevns. Der var ikke noget retningspræg; som i det vestjyske nød jeg besøg
hos folk – også når der ikke stod nogen
kirkelig handling som dåb, vielse eller
begravelse for døren.
Og det er så stadig den ambition, jeg
har her i Ølgod. At komme lidt ud til
folk på besøg – ikke mindst også når
der ikke er nogen dagsorden med. Jeg

K i rk e n y t
kalder det for sjælesorg midt i mellem
menneskelivets højtidsstunder af glæde
og sorg. Præsten som menneske må
også godt være en andel i menneskers
liv i deres ganske almindelige hverdage. Det er samtalende sjælesorg, som
dér udtrykker sig.
Når jeg prædiker er det udtryk for udspillende sjælesorg fra min side. Prædikenen er for mig livsmodstale, der henter sine søndagstemaer fra evangelieteksten. Bønnen om at kunne leve lidt
mere frit med sig selv, når vi går ud af
kirkedøren, skulle gerne støttes af en
ligetil og opløftende prædiken. Konfirmand – og nu også minikonfirmand forberedelsen – er tillige samtale om

livstemaer. Sjælesorgen er med i alt,
hvad en præst foretager sig – eller skulle gerne være det, er jeg kommet frem
til i min personlige præstefortolkning.
Ja, således blev den spirende, men fastkørte nørd til forsker in spe til en præst,
som i dag overhovedet ikke kan forestille sig at være andet.
Jens Thue Harild Buelund
Stafetten går videre til min kollega,
Hans Vestager.
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Strellev Forsamlingshus 125 år
fejres den 16. november 2014

Aktivitetskalender
Oktober:
31. Ålegilde

21.
30.

November:
2. Alle Helgen Gudstjeneste *
6. Åben skole i Lyne *
12. Menighedsmøde med spisning *
12. 125 års jubilæum *
17. Ekstraord. generalforsamling i
låneforeningen *

Julemarked og basar *
Adventsgudstjen. i Strellev Kirke
og frokost i forsamlingshuset *

December:
31. Champagnegudstjen. i
Strellev Kirke *

Vedr. jagtforen. og * se inde 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.

