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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                            
                                     
Strellev Menighedsråd: 
Formand: Agnethe L. Jensen    75 24 50 62 
Kasserer: Anders Peter Breum 75 24 44 82 
Graver: Corrie Van der Veen    75 25 00 90  
                                          eller  22 51 15 42 
Kirkeværge: Birgitte Kudsk      75 25 00 69 
Kirkens hjemmeside:  www.strellevkirke.dk 
 
Præster:   
Hans Vestager                           75 24 40 65 
Jens Thue Buelund                    75 24 46 62  
 
Strellev Forsamlingshus:        75 25 02 55 
Formand: Dorte Lundgaard      75 25 03 53 
Revy:                                          24 65 93 37 
                          annikabertelsen@bbsyd.dk 
 
Lyne Friskole:                          75 25 00 11 
Hjemmeside: www.lynefriskole.dk                                   
Formand: Louise Hvelplund     75 25 04 08 
Leder: Klaus Korsholm             25 30 68 84
  
Strellev Puljepasningsordning: 
Formand: Lone Clausager        75 24 42 75 
 
Strellev Vandværk: 
Formand: Bent Gregersen         75 25 01 70 
                                                              
Strellev Jagtforening:                      
Formand: Ernst Øllgaard          75 25 02 75 
                                 E-mail: e_r@bbsyd.dk     
 

Kasserer: Knud Jensen             75 24 56 83 
Jagtforeningens hjemmeside:       

                                    www.strellevjagt.dk 
SLGU: 
Forretningsudvalget: 
Formand, PR:  

Jeanette Sørensen                      22 24 41 73 
Kasserer:  Tina Skak                30 11 18 29 
Sekretær: Gitte Frost  
 
Udvalgsformænd: 
Fodbold: Johan Jorna       21 75 17 19 
Håndbold: Lis Nielsen       75 25 02 51 
Gymnastik: Lone Clausager      28 55 16 90 

Billard: Anders Jensen       75 25 03 87 
Badminton: Co Bente Christensen 40 45 62 28 

Volleyball: Kent H. Sørensen      60 29 67 61 
Bodybike: Lars C. Nielsen         22 26 42 75 

Motion: Lene Heiselbeerg         61 54 90 66   
Ungd.klub: Marianne Bargisen 24 98 05 11 
  
Sommerfest: Tina Jørgensen     75 25 04 95    
Revy til sommerfest:   

                 revy@lyne.dk            21 22 23 38 
Sportsuge: Tina Skak                30 11 18 29 
Telt: Kasper Lauridsen             72 15 51 79 
 
Lyne Hallen:         75 25 03 83 
Formand: Egon Sørensen         40 35 03 99   
Bestyrer: Tina Jørgensen          30 13 04 95 
                             E-mail: hallen@lyne.dk 
 
Bladudvalget:  
Kontaktperson: Inger Jensen   75 25 03 87 
                        E-mail: iajensen@bbsyd.dk
  

 

 

 

FORENINGSOVERSIGT: 

 

 



Jeg vil først og fremmest slå helt 
fast, at vandet fra vandværket i 
Strellev smager fantastisk, og det på 
ingen måde er en kritik af det, at jeg 
meget gerne så indført vitaliseret 
vand i Strellev. Når det så er slået 
fast, forholder det sig jo sådan, at vi 
har et meget højt indhold af kalk, 
indholdet af kalk er naturligvis in-
den for de rammer, som det skal væ-
re, i forhold til de regler der nu er 
for det. Men som sagt ligger Strel-
lev vandværk i den høje ende. 
Vi har rodsugningsanlæg og er der-
for meget begrænset i, hvad vi kan 
bruge af kemi i vores husholdning, 
og klorholdige produkter er totalt 
bandlyst. Jeg har nu i mange år væ-
ret rigtig ked af den meget kalk, og 
mest af alt, at det ikke er muligt for 
os at have hvidt tøj. 
Det slog hovedet på sømmet, da min 
datter kom og sagde, at jeg ikke 
længere skulle vaske hendes hvide 
arbejdsskjorter, da de jo blev så 
grimme, så det skulle hendes sviger-
mor gøre fremover, ”for hun kunne 
godt få det hvidt”. Det gik godt nok 
min husmorære for nær, jeg kan 

godt vaske tøj, men har ikke mulig-
hed for at bruge optisk hvidt osv. Vi 
har monteret div. magneter, og det 
hjælper også lidt, men ikke noget 
der batter. 
Jeg tænkte så, at nu måtte der gøres 
noget ved det, der måtte findes et 
filter eller lignende, der kunne hjæl-
pe mig. Så jeg begyndte min efter-
forskning af en løsning på proble-
met, og det fandt jeg. Grander Vita-
liseret vand, og ikke nok med det, så 
har det en masse andre fantastiske 
egenskaber. 
Jeg opsøgte den næste tid steder, 
hvor de har vitaliseret vand. Cam-
pingpladser, svømmehaller osv. for 
at prøve det på egen krop, og hører 
om deres erfaringer.  
Hvis I har badet i en sø i Sverige og 
oplevet følelsen af det bløde vand, 
hvor man næsten ikke kan få sæben 
ud af håret igen, og hvor balsam og 
fugtighedscreme ikke er nødvendig, 
så har man oplevet lidt den samme 
følelse, som man oplever, når man 
tager et bad i vitaliseret vand.  
Kalken i vitaliseret vand kan ikke 
binde på noget, og dine køkkenma-

 Vitaliseret vand i Strellev. 
 Af.: Lotte Nielsen, Kærgårdvej 18, Strellev 
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Strellev Sogneforening udlejer flagallé i Strellev for 500 kr. til bryllupper og  
andre private fester, hvor folk ønsker det.  

skiner, vaskemaskiner osv. kalker 
ikke til, din hvide vask forbliver 
hvid i meget langt tid, og rengøring 
af badeværelse og andre steder som 
kalker til, bliver meget nemme at 
rengøre, da kalken ikke sætter sig 
fast. 
Jeres husdyr vil altid foretrække 
vitaliseret vand. Prøv at tilbyde din 
kat, hund, hest eller andet, regnvand 
i forhold til vand fra hanen, så tager 
de altid regnvandet, fordi det er 
blødt, og dyr ved instinktivt, hvad 
der er bedst for dem. 
Vi mennesker består af 70 % vand, 
og der er ingen, der skal fortælle 
mig, at det er underordnet, hvilken 
vandkvalitet vi hælder indenbords. 

Jeg håber, I vil prøve at google 
Grander Vand, og læse de forskelli-
ge beretninger som private, hoteller, 
landbrug, industri osv. har at fortæl-
le om deres erfaringer.  
Og kom så til generalforsamling i 
vandværket den 13 april. Og stem 
for forslaget om vitaliseret vand på 
Strellev vandværk. En billig en-
gangsløsning. 
Hilsen Lotte Nielsen, Kærgårdvej 
18, Strellev. 
 

Budstikken gives videre til ? 

 

Generalforsamling Strellev Forsamlingshus den 17. februar 
2015. 
 
På valg var Birthe Riknagel og Birthe Pedersen, som begge blev genvalgt. 
Bestyrelsen har konstitueret sig som tidligere: 
 
Formand: Dorte Lundgaard 
Næstformand: Jytte Sandholm 
Kasserer: Christian Thomsen 
Sekretær: Birthe Riknagel 
Bladudvalg: Birthe Pedersen 
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Strellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev Sogneforening 

  

Referat fra Sogneforeningens generalforsamling den 24/02-2015 
17 deltagende (inkl. bestyrelse, undt Tom) 

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Tage, der gennemgik dagsordenen og 
kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. (Sognebladet ca 
1. februar 2015) 
Bestyrelsens beretning: Dennis kunne blandt andet fortælle at strellev.dk hav-
de været hacket, men at det var lykkedes Poul at få den op at køre igen.  
Der har været holdt den årlige bowlingtur, og 2 effektive stidage i april og sep-
tember. 
Der blev afholdt Skt. Hans i regnvejr, men så blev det nye telt indviet med ma-
ner! 
Der har været afholdt 2 fællesmøder, for at koordinere aktiviteter i Strellev og 
Lyne, men også for at diskutere en evt. sammenlægning af Sogneforeningen og 
Foredragsforeningen. Ingen kan undværes, men det vil kun kræve én bestyrelse. 
Tak til Tage, for at holde de grønne områder flot! Desuden tak til velkomst-
ambassadørerne og flagholdet. 
Beretningen er godkendt. 
Regnskab: Der er 120 betalende medlemmer. 
John gennemgik regnskabet. Foreningen har fået 25.000 kr. af Strellev/Lyne 
Støtteforening, de er blevet brugt til en ny havetraktor! 
Det samlede resultat lyder på -11.800 kr.  
Sogneforeningen har betalt forsikring for forsamlingshuset for ca. 10.000 kr., 
desuden er der indkøbt et nyt party-telt, og foreningen har ca. 3.000 kr. til gode 
ved smeden i forbindelse med køb af ny traktor.  
John gennemgik desuden regnskabet for Låneforeningen, der blev oprettet da 
Friskolen blev nedlagt. Balance: 309.737,80    Overskud(renter): 1369,09 
Godkendelse af regnskab: Godkendt. 
Forventninger til det kommende budget år: Der skal holdes bowling, stida-
ge, Skt. Hans og jerncontaineren tjener støt og roligt penge. 
Indkomne forslag: Sammenlægning af Sogneforeningen og Foredragsforenin-
gen. 
Generalforsamlingen diskuterede frem og tilbage. 
Tage; ”afvikling eller udvikling?” 
Generalforsamlingen vedtager enstemmigt, at der arbejdes videre med planerne, 
og på et senere tidspunkt indkaldes til stormøde ang. sammenlægningen.                        
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Det er tid til forårsrengøring i Brinkerne, så der er  
 

STIDAG LØRDAG DEN 11. APRIL 2015 KL 10.00. 
Alle, der har lyst, kan være med. 
 

Arbejdet bliver sjovere og lettere, jo flere vi er.  
Så kan der blive tid til en pause. 
 

Sogneforeningen er vært ved grillpølser, kartoffelsalat, 
kaffe og øl / sodavand. 
 

VEL MØDT ALLE DER KAN 

 

Fastsættelse af kontingent: Uændret 100,- pr. snude. 1. år er gratis for nye 
medlemmer. 
Valg af bestyrelse og suppleanter: Genvalg til Anders og Michael. Suppleanter 
blev: Ruth Øllgaard (1.) og Kristian Haahr (2.) 
Valg af revisor: Genvalg til Anders Peter Breum. 
Eventuelt: 
Mette H: Vandet løber ikke væk fra bump på Lynevej. Bestyrelsen tager kontakt 
til kommunen. 
Dorthe: Var det noget med by-oprydning?? 
Tage takkede for god ro og orden! 

Referent: Trine Rønning, på vegne af bestyrelsen. 

 
Fællesmøde for foreningerne i Strellev er torsdag den 10. marts 2016 kl. 19.30 i 
Strellev Forsamlingshus. 
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Nyt fra Lyne Friskole og skolens  
Støtteforening 
 
Der er ordinær generalforsamling for Støtteforeningen for  
Lyne  Friskole den 8. april kl. 19.00 til 21.00 på Lyne Fri- 
skole. Dagsorden er ifølge vedtægter, som kan ses på skolens hjemmeside. 
Alle er velkomne, også selvom man ikke har børn på skolen, men er inte-
resseret i at høre om skolen nu, og i fremtiden. Vi er vært med kaffe og 
brød. Der er aktiviteter for børnene mens, der er generalforsamling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sponsorløb. 
 
Lyne Friskole afholder sponsorløb fredag den 29. maj fra kl. 16 – 17. Der er i år 
mulighed for enten at cykle, løbe eller gå, med det formål at indsamle bidrag til 
skolegårdsprojekt og ny skolebus. 
Tidligere elever / forældre, Lyne og Strellevs borgere er også hjertelig velkom-
ne til at deltage aktivt, eller som tilskuere langs ruten og på den måde støtte ind-
samlingen.. 
Ved ønske om deltagelse, kan sponsorlister afhentes på Lyne Friskole. 
 
Mvh. 
Udvalget for Lyne Friskoles sponsorløb 
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Nyt fra  
          Forsamlingshuset 

Referat fra fællesmøde i Strellev 
Forsamlingshus 
den 12. marts 2015. 
 
Godkendelse af dagsorden: 
Dagsorden godkendt. 
 
Foreningsrunde og evaluering: 
 
Sogneforeningen:  
Det blev på generalforsamlingen god-
kendt, at man arbejder videre med for-
søg på at sammenlægge Sogne- og Fo-
redragsforening. 
Der er arrangeret bowling i Tarm d. 20. 
marts 2015. 
Stidag: Den 18. april 2015. Denne dato 
vil man forsøge at ændre, da det falder 
sammen med loppemarked i Lyne. 
Fællesmøde i Lyne den 25. marts. 
 
Forsamlingshuset: 
Der har været afholdt de fire årlige ar-
rangementer. 
Med undtagelse af vinterfesten her 
først i marts, har der været god tilslut-
ning til alle fester. Sammenfald af 
uheldige omstændigheder gjorde, at 
deltagerantallet kun kom op på 45. 
Mange var syge og en del skulle noget 
andet, men vi valgte at gennemføre 
alligevel, da vi jo skulle betale for mu-
sik, selvom vi aflyste.  

Slap ud af det med kun et lille under-
skud på ca. 300,- kr. 
Menighedsråd: 
Der søges nu en ny præst. 
Der er afskedsgudstjeneste i Strellev 
Kirke den 10. maj kl. 10.30. 
Samme eftermiddag er der afskedsfest 
i Ølgod Hallen. 
Menighedsrådet arranger i samarbejde 
med Sogne- og Foredragsforening 
”hyggeformiddage” i forsamlingshuset. 
Salmemaraton den 14. april i Strellev 
Kirke. 
Kirkekoncert med Sven Sloth. den 2. 
juni. 
Palmesøndag går man ned i brinkerne, 
og drikker kaffe efter gudstjenesten.. 
 
Vandværk: 
Der er i alt 119 forbrugere. 
Der leveres vand af meget høj kvalitet. 
 
Jagtforening: 
Der laves aktivitetsprogram sammen 
med Lyne Jagtforening. Ligeledes ko-
ordineres 
alle arrangementsdatoer sammen med 
dem. 
 
SLGU: 
Der er generalforsamling mandag den 
23. marts. 
Gymnastikopvisning lørdag den  28. 
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marts. 
Loppemarked i Lyne Hallen den 18. 
april. 
Sportsuge i Lyne den 4. - 7. juni.  
Sommerfest i Lyne Hallen den 13. ju-
ni. 
”Lynende Sund” den 21. april. 
 
Udviklingsrådet: 
Rådet sidder for tiden i forhandling 
med kommunen om, hvordan tingene 
skal foregå. 
Normalt er der 2 møder årligt med by-
råd og økonomiudvalg. Man ønsker at 
komme mere i dialog med økonomiud-
valget. 
Der er en pulje på 1,9 mill. kr. til 
landsbyfornyelse. 
Der søges om midler til nedbrydning af 
faldefærdige bygninger. 
Udviklingsrådet vil lave sin egen hjem-
meside, da man er utilfreds med den 
hjemmeside kommunen har haft. 
Kun fantasien sætter grænser for, hvad 
man kan søge til i Udviklingspuljen. 
Hvad skal Strellev være kendt for? 
Skal man være kendt for landsbyen, 

der planter byen til med æbletræer? 
Der er årsmøde den 26. marts. 
Friskolen: 
Der er generalforsamling den 8. april. 
Cykelsponsorløb fredag den 29. maj. 
Pengene skal bruges til et skolegårds-
projekt. 
Det er meningen, at skolegården skal 
omdannes til AKTIVITETSCEN-
TRUM. 
Skolen har 10-års jubilæum til august. 
Der skal søges ny skoleleder i 2016, da 
den nuværende leder har valgt at holde. 
Der er for tiden 73 elever. 
Indskrivningen gav 8 elever til det 
kommende skoleår. 
 
Velkomstambassadør: 
Der er foretaget velkomstbesøg hos 7 
nye familier. Her medbringer ambassa-
døren en blomst og en folder over de 
ting, der sker i Strellev/Lyne. 
Næste møde: Torsdag den 10. marts 
2016 kl. 19.30 i Strellev Forsamlings-
hus. 
Mødeleder/referat/kaffe: Vandværket. 

Leje af hus på tlf. nr.  9155 2210 
 eller 

                                 nr. 7525 0353   . 
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Strellev Vandværk 
 
 Generalforsamling mandag den 13. april 2015 kl. 19.30 
 i Strellev Forsamlingshus.  
 
 Dagsorden er som følger: 
 
 Valg af ordstyrer 
 
 Formandens beretning 
 
 Regnskab 
 
 Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
 På valg: Kaj Marx og Jan Henriksen 
 
 Valg af suppleant: 
 
 På valg: Ernst Øllgaard 
 
 Valg af lokalrevisor 
 
 På valg: Anders Peter Breum 
 
 Grandervand i Strellev? Med oplæg af Kore Netstrøm 
 (Eneforhandler af Grandervandvitalisening i Danmark) 
 
 Eventuelt 
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STRELLEV JAGTFORENING   

 

 
Kræmmermarked på Kærgård 

lørdag d. 13 juni 2015 
kl. 10 – 17 

Alle er velkomne til at komme og købe og sælge. 
Så grib chancen: Ryd garagen og loftrummet og sælg til andre, hvad du 
ikke selv har brug for mere. 
Kom med dine hobbyting eller fritidsforretningen - intet er for stort eller 
for småt denne dag.  
 
Pris for en stand : 100 kr. som udelukkende går til annoncering – et evt. 
overskud af dette går til Strellev Forsamlingshus. Børnestande: 50 kr. 
Tilmelding for køb af stand snarest og senest d. 15 maj. 
 
Tom:    41950048 
Rikke:  31955540 

Kærgårdvej 8, Strellev. 

Træningsskydning:  
Sæsonåbning    Mandag den 6. april april kl. 18.30 (2. påskedag) 
Herefter er der træningsskydning hver mandag kl.18.30 til 21.00. 
Sidste gang er mandag den 17. august. 
  
Sportsugeskydning: Den traditionelle dyst mod Lyne skytterne ifm . 
sportsugen i juni, datoen vil blive offentliggjort på flugtskydningsbanen.  
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TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 
 

KL. 17.30  Vi mødes i skolegården ved Lyne Friskole til fællessang, 
 opvarmning og valg af aktivitet 

ALLE aktiviteter har dygtige instruktører, som kan guide og 
vejlede dig ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KL. 19.00 Vi spiser SUND og LÆKKER aftensmad  
 i Lyne Friskoles gymnastiksal 
 

PRIS 40,- kr./deltager  (børn 0-6 år GRATIS) 
 Incl. Motion + Lasagne & Salat + Frisk Frugt + Vand 
 Sodavand og øl kan købes… 
 
 

VIGTIGT INGEN tilmelding - INTET krav om træning eller top form  Kom 
blot frisk og glad !!! 

 

ARRANGØR SLGU  -  Børnebo  -  Lyne Friskole  -  Familie & Fritid  Lyne 
Krocket & Petanque  -  Lyne Borgerforening   

  Lyne menighedsråd  -  Lyne Hallen 

SUND 
NDE LYNE 

  Uge 17 er ”SUNDHEDS UGE” i Ringkøbing-Skjern kommune 

  Så kom, vær med og bliv: 

>  RIDE TUR(medbring egen hest) 

>  BOLD-SPIL & LEG 

>  BØRNE RÆS 

>  CYKLETUR 

>  GÅ TUR 

>  LØBETUR 

>  KROCKET 

>  PETANQUE 
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ÅBEN  
Mandag - Søndag  
Kl. 8.00 - 19.00 
               

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

OBS!  Vinteråbningstid Kl. 8.00 - 19.00 - i Dagli’  Brugsen i Lyne fra 1. novem-
ber - 30. april. 
Sommeråbningstid Kl. 8.00 - 20.00 i Dagli’ Brugsen i Lyne 1. maj - 31. oktober 
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Eller ring til Trine, tlf. 2539 2020  
             & Dennis, tlf. 2221 6669  
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Loppemarked 
I Lyne Hallen. 

 
Kære Strellev og Lyne! 

 
Så er det ”loppetid” – kom og gør en god handel 

                                                                         
  Lørdag den 18. april 2015 I Lyne Hallen 

                                                                       
fra kl. 11.00 - 14.00 

 

Auktion over specielle effekter kl. 12.00 
                                                                                                              

                                                                                                                

               Husk dine Lopper går til et godt formål…. 

Vi samler ind i både Strellev og Lyne…… 

Fredag den 17. april samler vi ”Lopperne” ind og stiller op i hallen mel-

lem 15.00-18.00. Skal vi hente Lopper hos dig – ring på 3011 1829 inden 

fredag den 17. april kl. 12.00, eller kom selv og aflever det fredag i hallen 

mellem kl. 15.00-18.00. 

 

Strellev/Lyne Gymnastik og ungdomsforening  
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 K i rke ny t  

Menighedsrådets medlemmer er: 
Agnethe Jensen    7524 5062 
Jens Krogh        7525 0280 

Anders Peter Breum  7524 4482 
Kristian Haahr  7525 0017 
Birgitte Kudsk  7525 0069  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfirmation Ølgod Kirke 
Søndag den 12. april kl. 10.00                                                                       
 

Martin Sønderby Jakobsen,  

Baunshøjvej 6, Strellev 

 

 

Konfirmation Ølgod Kirke 
Bededag den 1. maj kl. 10.00 
 
Emma Højgaard Jensen,  

Lynevej 17, Strellev 
 

 

 
Konfirmation i Strellev Kirke 
Bededag den 1. maj kl. 10.00 
 

Mette Gadegaard Legarth,  

Kjærgårdvej 8, Strellev 
 

 

Konfirmation i Lyne Kirke 
Søndag den 10. maj kl. 10.00 
 
Benjamin S. Pedersen,  
Østerbro 10, Ølgod  
 
Morten Rasmussen,  
Ølgodvej 158, Horne 
 
Stephanie Ditlevsen,  
Ulbækvej 8, Lyne 
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Palmesøndag d. 29. marts kl. 14.00 
  

Gudstjeneste ved Hans  
Vestager. 
Efter gudstjenesten går vi  
ned i Brinkerne til  
kaffebord og hyggeligt  
samvær. 
  
Et arrangement I samarbejde med  Strellevs  
foreninger 
  

  
Salmemaraton d. 14. April kl. 19.00. 

  

Vi synger salmerne fra nr. 215 – 231 med en  
kaffepause undervejs.    
Alle er velkomne  - også selv om man ikke følger  
med til de andre kirker. 
  

 

 Den første søndag i hver  
                måned 

     er der gudstjeneste i 
   Strellev Kirke kl. 9.00. 

  

Disse gudstjenester har som  
regel et eller flere indslag, som  
fraviger det almindelige 

gudstjenesteforløb. 

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. 



19 

  

Sognegave til Hans Vestager 
  

Hans Vestager bliver 70 år den 3. april og går derfor  
på pension pr. 1. maj 2015. 
I den anledning samles der ind til en sognegave. Man 
kan indsætte 50 kr. på 7703-1147275 (Sydbank)  
senest den 1. maj. 
Kontant betaling kan ske til Birgitte Kudsk, Adsbølvej 11. 
Gaven skal gå til rejser/oplevelser. 
  

Afskedsgudstjeneste i Strellev Kirke 

søndag den 10. maj kl. 10.30. 
  

Herefter er der afskedsreception i Ølgod Hallen kl. 15. 
Alle velkomne. 
Strellev og Ølgod Menighedsråd 
 
  

 

Koncert med Sven Slot og Henrik Gantzel 
tirsdag den 2. juni kl. 19.30. 

 

                               
                              En aften med  

                                Carl Nielsen –  
                                både musik,  
                                sang og  
                                fortælling, 
                                i anledning af  
 150 året for hans fødsel. 
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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 2015 
STRELLEV KIRKE 
 
APRIL: 
  2. Skærtorsdag Ingen 
  3. Langfredag  10.30 Vestager 
  5. Påskedag   9.00 Buelund 
  6. 2. Påskedag Ingen 
12. 1. s. e. påske   9.00 Vestager 
19. 2. s. e. påske 10.30 Buelund 
26. 3. s. e. påske 10.30 Vestager 
 
MAJ: 
  1. Bededag  10.00 Buelund 
   Konfirmation 
  3. 4. s. e. påske  9.00 Buelund 
   Kirkekaffe 
10. 5. s. e. påske 10.30 Vestager 
   Afskedsgudstjen. 
14. Kristi Himmelfartsdag     Ingen 
17. 6. s. e. påske   9.00 Buelund 
24. Pinsedag  10.30 
25. 2. pinsedag Ingen 
31. Triniatis  Ingen 
 
JUNI: 
  2.     19.30 Koncert,  
   sang og fortælling  
  7.  1. s. e. trin.   9.00 Buelund 
   Kirkekaffe 
14.  2. s. e. trin. Ingen 
21.  3. s. e. trin. 10.30  
28.  4. s. e. trin. Ingen 
 

 K i rke ny t  

JULI: 
  5.  5. s. e. trin. 9.00 Buelund 
   Kirkekaffe 
12.  6. s. e. trin. 10.30 Buelund 
19.  7. s. e. trin. Ingen 
26.  8. s. e. trin. 10.30  Buelund 
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Overrumplende påske 
 
Påskeliljen kan både være en trompet, 
der blæser fanfare med sin gule trom-
petformede blomst – fanfare for Jesus, 
da Han drager ind i Jerusalem, hvis vi 
kan forestille os blomsten dernede den-
gang. Eller påskeliljen kan være et bæ-
ger til aftensmåltidet skærtorsdag, som 
N.F.S. Grundtvig siger det i sal-men 
Påskeblomst! hvad vil du her?: ”… 
påskeblomst en dråbe stærk drak jeg af 
dit gule bæger …” (DDS nr. 236 v. 5).  
Og liljen har et løg, der bliver begravet 
og er borte, når blomsten dør, men gå-
defuldt rummer kimen til en ny plan-te. 
Den kan være solen, der er stået op 
påskemorgen, hvor Jesus stod op, eller 
den kan være en af de 3 kvinder, der 
danser af sted for at fortælle disciplene 
om Den opstandne. Som evangelisten 
Matthæus fortæller det: ”Og de skyndte 
sig bort fra graven med frygt og stor 
glæde og løb hen for at fortælle Hans 
disciple det.” 
Men hos en anden af evangelisterne – 
hos Markus var der kun frygten hos 
kvinderne efter oplevelsen af den tom-
me grav: ”De flygtede fra graven; for 

de var rystede og ude af sig selv. Og de 
sagde ikke noget til nogen; for de var 

bange”, fortæller han.  
Kvinderne var bange. Ja, og det er der 
vel egentlig heller ikke noget at sige til. 
De havde oplevet den værste påske i 
deres liv. Alle 3 havde de fulgt Jesus. 

Og på hver deres måde var de blevet 
knyttet til Ham med håb og taknemme-
lighed. 
Mens alle Jesu mandlige disciple var 
flygtet og holdt sig på afstand, havde 
kvinderne stået ved korset den lange, 
onde fredag og grædende fulgt Ham til 
graven. De havde hørt Hans sidste ord 
– både det fortvivlede råb, hvor Gud 
blev set som den, der havde forladt 
Ham, og det konstaterende: ”Det er 
fuldbragt!” Kvinderne kan have opfat-
tet de sidste ord som en resignation: 
”Alt er forbi!” – eller ”Nu er det ude!” 
De måtte bare acceptere det. 
Er der noget at sige til, at kvinderne var 
bange? Dette fuldstændigt uventede: 
”Han er ikke her – Han er opstanden!” 
Hvad kunne det vel betyde? Det er ikke 
graven og døden, der gør kvinderne 
bange. Graven og døden er baggrunden 
for den naturlige sorg og følelse af håb-
løshed hos dem. 
Nej, det er den tømte grav, der skræm-
mer dem og så dertil at få at vide, at 
Jesus som opstanden venter dem som 
levende. Det er livet, der gør dem ban-
ge og forskræmte. Det fuldstændigt 
uventede, uforudsete, uforudsigelige, 
utrolige og uoverskuelige liv, som den 
unge hvidklædte mand – englen – og 
den tomme grav er tegn på. 
”De sagde ikke noget til nogen; for de 

var bange”. Og hvad skulle de også 
have sagt: At graven var tom? Ja, det 
kunne hænde sig, at liget var stjålet, og 
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det var foruroligende nok i sig 
selv; men de hørte nok noget an-

det. De vid-ste, at noget utroligt 
var sket – at intet var umuligt, og 
at alt kunne lade sig gøre. Dét var 
skræmmende. Et forfær-dende, 
foruroligende håb. De så ikke, 
hvad det var. Der er ingen til at 
beskri-ve, hvordan opstandelsen 
fra graven skete, eller nogen, som 
kunne bevise det … Og så er det 
nok fornuftigt at bevare sin skep-
sis; men håbet har en uimodståelig 

kraft til at sætte sig igen-nem. 
”Jeg vågnede i morges, og så op-
dagede jeg, at jeg egentlig var 
glad. Jeg blev så bange.” Det er 
sagt af et menneske, som havde 
fået en stor sorg og båret på den 
længe. Kvindernes reaktion på op-
standelsen er i slægt med den 
frygt. Frygten for det nye liv, man 
må ud i, og hvor man ikke mere er 
den sørgende eller den ulykkelige, 
som man selv kender så godt.                                                           
Opstandelsesbudskabet om, at det 
bed-ste altid er foran os, fordi Gud 
er foran os, er ikke nødvendigvis 
en selvfølgelig trøst. For den, der 
har mistet det aller-bedste og –
kæreste, og som kun ønsker, at alt 
kunne blive som før, er det dybt 
provokerende at høre, at der skulle 
være nogen som helst glæde i, at 
intet skal blive som før. 
Men det er det, påskemorgen for-
kynder som en påtrængende ople-

velse. Intet er ved det gamle. Det 
er ikke det gamle liv med Jesus på 
landevejene, der be-gynder forfra 
påskemorgen. Alt er ble-vet nyt. 
Og det er godt. Det er godt, når 
man kan få sat ord på det for én 
fuld-stændigt nye og anderledes. 
Og godt er det, hvis det så efter-
følgende kan give ens liv et nyt 
indhold og nye mål at gå efter. 
Som kvinderne, der skal gå Jesus 
og disciplene i møde i Galilæa og 
for-tælle, hvad de har oplevet ved 
graven den uforglemmeligt indgri-
bende påske-morgen. 
Budskabet om opstandelsen er 
ufatte-ligt for forstanden. Ubegri-
beligt for vores bevidsthed. Som 
mennesker kan vi ikke umiddel-
bart reagere anderledes i forhold 
til opstandelsen end med chok og 
tavshed. Opstandelsen er en ny 
form for liv, kan man sige; men 

det er ikke en form for liv, som vi 
kender noget til på forhånd. 
Digteren Søren Ulrik Thomsen 
siger, at opstandelsen i og for sig 
ikke er mær-keligere end det fak-
tum, at vi findes. Det er ikke mere 
underligt, at de dødes opstandelse 
findes, end at livet overho-vedet er 
blevet til. Opstandelsen er lige så 
mystisk som selve livet. Som sel-
ve det under, at et barn kan blive 
til og bli-ve født og få sit helt eget 
sind og sin egen personlighed. 
Som barnet kun kan have en vag 
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anelse om, hvad det er for et liv, det er 
blevet født til, sådan kan vi også kun 
have en vag anelse om, hvad opstan-
delse er. 
Ja, opstandelsen har vel sin allerførste 
parallel fra verdensskabelsens begyn-
delse, da Gud sagde: ”Der skal blive 
lys og liv!” Og det blev der ud af det 
tungemørke, livløse vandkaos. 
Men chokerende og uventet er budska-
bet om opstandelsen også, som det var 
for kvinderne ved graven. Det er lige-
som vi kan opleve, at livet er helt over-
rumplende levende, selv om vi kan ha-
ve været en tur nede i tilværelsens dy-
beste dyb og aldrig nogensinde troede, 
at vi skulle opleve livsglæden igen; 

men så oplevede vi, at livet kaldte på 

os igen fremme foran os i form af, at vi 
var ventet af nogen. 
Nej, vores ufuldendte ord rækker ikke 
til at beskrive opstandelsens erfaring 
fra troens og bevidnelsens verden. Den 
er blevet bevidnet – ikke bevist! Dog 
kan vi synge om den i nogle af de på-
skesalmer, som hører højtiden til. Så 
kan vi måske gå med opstandelsen i os. 
En mulig frygt kan derved overtages af 
en glæde, som der er noget godt, der 
skal meddeles til andre. Noget godt, 
selv om - og endda netop fordi – livet 
ikke er det samme. Amen. 
           Jens Thue Buelund 
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eller E-mail: iajensen@bbsyd.dk  senest d. 10. i måneden før udgivelse. 

 
Marts: 
29. Palmesøndag med påskevandring  *

  
April: 
  8. Generalforsamling for Strellev Frisko
 le og skolens støtteforening * 
11. Stidag * 
12. Konfirmation i Ølgod * 
13. Generalforsamling i Vandværket * 
14. Salmemaraton * 
18. Loppemarked i Lyne Hallen *  
21. ”Lynende Sund”  * 

 
Maj: 
  1. Konfirmation i Strellev og Ølgod  * 
10. Afskedsgudstjen.  kl. 10.30 og  
 afskedsreception kl. 15.00. * 
 
Juni: 
  2.  Koncert med Sven Slot og Henrik 
 Gantzel. * 
13. Kræmmermarked  på Kærgård *  
 
Vedr.  * Se tidspunkter i bladet. 
 

Aktivitetskalender 

 
Den gule påskelilje er påskens  blomst. 


