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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:   
 Vikar Jette Rønkilde                22 73 11 57 
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: Martin H. Jensen      24 86 07 50   
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:  

Kent H. Sørensen       60 29 67 61                      
Kasserer:  Tina Skak                30 11 18 29 
Sekretær: Mia Ditlevsen  
 
Udvalgsformænd: 
Fodbold: Johan Jorna      21 75 17 19 
Håndbold: Lene Heiselberg      61 54 90 66 
Gymnastik: Lone Clausager      28 55 16 90 

Billard: Anders Jensen      75 25 03 87 
Badminton: Bjarne Vestergård    
Volleyball: Kent H. Sørensen   60 29 67 61 
Bodybike: Lars C. Nielsen        22 26 42 75   
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: Lene Heiselberg     61 54  90 66 
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: 

 

Redaktionen ønsker bladets læsere 
GOD SOMMER 



 Afskedstale til Hans Vestager den 10. maj 2015. 
 

Kære Hans. 
 
Allerførst: Tak for alt det særlige, du har gjort og været for Strellev! 
Vi har aldrig haft grund til at føle os som udkant.  
Tværtimod, har du bidraget til, at vi kan være stolte af, at det netop er her-
fra vor verden går. 
Du har engageret dig, i brugs, skole og forsamlingshus, markedsgudstjene-
ster og ikke mindst i os der bor her. Du har kunnet fortælle historier i time-
vis også om alle dem, der var her før os. 
Og så har du altid kunnet levere stof til revyen! 
 
Da jeg skulle til at forberede mig til den her tale var jeg tilbage i mine foto-
album, hvor jeg valgte to billeder ud af dig.  
Det første står du ved et skakspil i Jesperhus Blomsterpark. Vi er på ung-
domslejr i Santalmission regi i 1977. 
Der er tre ting, der slår mig ved det billede: 
(Og du kan se det bagefter. Det er jo sådan nu, at der skal være dokumenta-
tion for alting. Så må det være godt at tage udgangspunkt i et billede) 
 
Tre ting, som siger noget om dig dengang og nu og om alle dagene der-
imellem. 

 
Du ser meget koncentreret og tænksom ud. 
Spillet er for sjov, men det er alligevel vigtig, - slet ikke ligegyldig, 
hvordan, udfaldet bliver. Man skal gøre sit ypperste uanset hvilken 
situation, man er i. 
Sådan har det altid været for dig. 
 
Du er i arbejdstøj!  
Men du var jo også på arbejde.  
Du var rejsesekretær i Santalmissionen og ledede den ungdomslejr, jeg 
var med på.  
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Siden har du været i arbejdstøjet. 
Arbejdstøjet var måske engang nyt og pletfrit. 
Men du har taget din tørn. 
Det er blevet brugt og slidt. -  Li’ som dig! 
 
Det var nemlig ikke en nyhed vi kunne læse i avisen, at du ville gøre nytte. 
Det har været en tråd gennem dit liv, gennem dine prædikener, at det, der er 
det afgørende er, at fylde den plads ud vi har fået.  
Tiden skal ikke ødsles bort. At tale om, at præster skal ha ferie og faste fri- 
dage er for dig noget vrøvl.  
Og du har stået til rådighed 365 dage om året i 36 år. 
Ikke sært at arbejdstøjet er brugt og slidt. 
 
Det er et SKAK spil og det gav anledning til refleksion. 
Det er ikke ludo, hvor hver brik passer sit, slå de andre hjem og komme 
først i mål. 
I skak handler det godt nok også om at vinde, men på den måde at det 
handler om at få alle brikker gjort gode. 
Alle har en plads at udfylde, og hvor gode de er, afhænger i høj grad af de 
andre brikkers position. Det kan li` så godt være den lille bonde, som det 
kan være tårn og springer, der til sidst afgør spillet. 
 
For dig, Hans har det også altid været så uendelig ligegyldig hvilke positio- 
ner folk havde i samfundet. Du har behandlet alle ens. Din respekt for det      
enkelte menneske har været unik. 
Det har kunnet gøre dig vred og ærgerlig, hvis folk ikke ville påtage sig 
ansvar eller gjorde deres bedste, men det har været målrettet alle uanset 
stand. 
 
Selv i et spil skak er der regler. 
Og regler har du ikke altid haft det lige godt med. Nu har jeg lige sagt, at 
du har behandlet alle ens. En undtagelse er vel så lige provst og biskop, og 
hvad dertil hører!!  
Der har ikke været megen respekt, men mest fordi de netop repræsenterer 
systemet/ reglerne. 
 
Du har arbejdet efter værdier, Hans. Regler binder og begrænser os i handle 
muligheder. Det har du ikke kunnet leve med.  
Der sker nemlig det, når man arbejder efter værdier, -så er man nødt til at 
involvere sig og påtage sig ansvar. 
Det har du altid gjort.  
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Strellev Sogneforening udlejer flagallé i Strellev for 500 kr. til bryllupper og  
andre private fester, hvor folk ønsker det.  

Jeg tror ikke, der er nogen, der er gået forgæves til dig.  
Og jeg tror ikke, der er nogen sag, du ikke har blandet dig i. 
Du har handlet og taget ansvar -også selv om det betød tilsidesættelse af 
regler. Fordi sagen eller dit medmenneske betød mere. 
 
Det har været din styrke. Men det er jo sådan med vores styrke at det 
også kan blive vores svaghed! 
 
Jeg har i hvert fald altid haft det sådan at jeg har tænkt: 
Hans er her, - så kan det ikke gå helt galt. 

 

 
 

For mig at se er der kun et punkt, hvor du aldrig har ramt niveau. 
Og om det handler det andet billede jeg valgte. 
Et billede, hvor vi er ude at danse. Det fik du aldrig lært.  
Men som i alle andre situationer har du helt sikkert øvet dig og gjort dit 
 bedste. 
 
Da jeg vendte det her pkt. med din sekretær sagde hun godt nok: 
Det er nu bløwn møj berdre!! 
 
Det er tit sådan at vi tænker: Hvad kan jeg GIVE eller gøre for et an-det men-

neske. 
I en prædiken for nylig fik du det vendt på hovedet, så det gav mening i stedet 

Men jeg har også tænkt:  
Hans er her, - hvad sker der nu.! 
 
Nogen gange kan jeg godt tænke, at du hører til et andet sted. Du er så 
klog og alvidende, at det er svært for de fleste af os at give dig det 
mindste modspil i en given debat eller diskussion.  
I forbindelse med at Bodil stoppede, blev hun spurgt om, hvorfor hun 
lige valgte at være præst i Ølgod. 
Og svaret kom prompte. ”Hvor ellers!”. 
Jeg håber, Hans, at du kan svare det samme. 
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Fællesmøde for foreningerne i Strellev er torsdag den 10. marts 2016 kl. 19.30 i 
Strellev Forsamlingshus. 

at spørge: Hvad kan jeg FÅ. 
Og det er jo meget sværere at modtage, end det er at gi`. Det sætter et helt andet 
perspektiv på tilgangen til vore medmennesker. 
At se Gud gennem sine medmennesker er at få velsignelsen gennem dem, sagde 
du. 
 
Sådan har du ofte sat noget i bevægelse gennem ord og gerning. 
Du har fyldt de rum ud, du har været i. Du har fyldt din plads ud. 
 
Der er døre, der bliver lukket nu og det er så frygtelig vemodigt. 
Men vi tror og håber, at nye døre vil åbne sig.  
Både for dig og for os. 
 
Min far sagde,  
at en bøn til Gud eller en tale til et andet menneske burde kun bestå af to ord: 
TILGIV og TAK  
 
Alt andet var overflødigt.  Så glem alt det andet Hans og tag bare disse to ord 
med dig. 
TILGIV OG TAK. 
  
Agnethe L. Jensen 
Strellev Menighedsråd 
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Strellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev Sogneforening 
 

 
 
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. 
 
 

 Sankt Hans fest i brinkerne 
  
 Tirsdag den 23. juni 2015  
 holdes der sædvanen tro  Sankt Hans fest i brinkerne. 
  
 Der kan købes mad (pølser, kartoffel- og pastasalat) 
 samt øl, vand og vin fra kl. 17.30. 
  
  Bålet tændes kl. 19.30. 
  
 Der er opstillet telt samt plads i ”hytten” til alle.   
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Nyt fra  
          Forsamlingshuset 

GRILLAFTEN  
I STRELLEV FORSAMLINGSHUS 
Torsdag den 13. august 2015 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 

OBS.:  Ålegilde lørdag den 31. okt. 2015.  



9 

  
 
 

BILLETSÆLGERE TIL SOMMERFESTEN 
 

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

 
SOMMERFESTEN 

Lørdag den 13. juni 2015 
 Lyne Hallen 

 

Område:            Billetsælger: Telefon:  
 
Tarp, Baunshøj,  
Hedevang, Kærgård   Ketty Pedersen      2228 8921 
Adsbøl, Bjalderup            
Mosbøl, Lynevej         Birthe Pedersen               7525 0399 
  
Lyne by                        Else Marie & Jørn Tang   2396 3326                    
De unge                Tina Skak      3011 1829 
Tingheden               Mette Stisen     2498 0533 
Østergårde, Nærild,  
Vallund, Knudevej  
Skærbækvej              Truus Streefkerk     2217 4907 
Ulbæk, Nørhedevej, 
ØsterVejrupvej,  
Sdr. Dige   Louise Hvelplund      2880 2234 
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 07.06.15 
 
Ansvarlig for billetter og bordbestilling:   
Birthe Pedersen, Strellev - 75250399 - 61240845  
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Sportsuge afholdes fra 
 

torsdag d. 4. juni til søndag d. 7. juni 
 

På Lyne stadion 
 
 
 

Sommerfest i Lyne hallen 
 

Lørdag d. 13. juni 
 
 

Se program og omtale på www.slgu.dk  
eller i den omdelte Posten. 

 
 

Arrangør SLGU 
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Kræmmermarked på Kærgård 

Lørdag den 13. juni 2015 
kl. 10 - 17.  

 
Hos Rikke og Tom 

Kærgårdvej 8, Strellev. 

 
Fra SLGU’s og HSV’s gymnastik-

udvalg. 
 

Tak 
 

På SLGU og HSV ’s vegne vil vi sige 
mange tak for en rigtig go og flot 
Gymnastikopvisning lørdag den 28. 
marts i Lyne Hallen. Denne opvis-
ning var jo meget speciel, da det var 
første gang, vi skulle prøve at holde 
det sammen, men alt gik bare rigtig 
godt, og det kan kun lykkes ved at 
have en masse af glade og frivillige 
hjælpere, så det skal I alle have en 
stor tak for. 
Tak til alle trænerne som har gjort et 
rigtig godt stykke arbejde hele sæso-
nen og tak til alle gymnasterne som 
gjorde, at det blev en super flot op-
visning, fra de helt små med forældre 
til vores store fælles hold, der gjorde 
det rigtig godt. Vi er meget stolte af 
jer alle. 
Også de 2 motionshold vi har haft 
både i Sdr. Vium og Lyne, skal have 

en stor tak for denne sæson, både træ-
ner og motionisterne. dejligt at I mø-
der talstærkt op. Håber I alle er klar 
til næste sæson hvor vi arbejder på et 
nyt og spændende fælleshold. 
Tak til jer forældre som har bagt til 
vores gymnastikopvisning, dejligt at 
der er så mange der melder sig til 
denne opgave. 
Også et stort tak til: faneinstuktøren, 
fotografen, musikstyren, speakeren, 
redskabsholdet og kassedameren, 
uden jer ingen opvisning. 
Tak til gæsteholdet: Brejninggård 
Efterskole, det er en fornøjelse at ha-
ve besøg af jer, I er bare super dygti-
ge. 
Til sidst vil vi sige tak til vores besty-
relser som har stået bag ved os hele 
tiden og troet på at dette kunne lyk-
kes, og det siger vi mange tak for, vi 
håber det kun bliver en start på en 
masse fælles samarbejde i fremtiden, 
vi vil i hvert fald kun anbefale det og 
vi er klar til at gøre samarbejdet end-
nu bedre. 

Else og Lone 
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Lørdag den 13. juni 2015 
kl. 18.30 - 02.00 i Lyne Hallen 
 

Menu:  (leveres af Lone, LYNE FORSAMLINGSHUS) 
Sild m/karrysalat 
Marineret svinekam, græsk farsbrød, kyllingebryst 
Mexicanske kartofler  
Flødekartofler  
Salater, dressing, brød og smør 
Pandekager m/is  

 
Underholdning:  

Lokal revy 
Udnævnelse af Årets SLGU´er 
ALLEY CATS 

 
Entre - incl. mad, underholdning & dans 

225,- kr./billet  -  senest søndag den 7. juni 2015  
 
Arrangør: 

Stellev-Lyne GU 
Birthe Pedersen - Tina Jørgensen - Louise Hvelplund 
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Spis sammen aften 
Lørdag den 6. juni 2015 kl. 18.30 

 

 
Ta'  naboen og vennerne med til en hyggelig aften i teltet. 

Du kan enten medbringe din egen mad evt. kød til grillen 
Vi tænder op i grillen eller du kan købe:  

 Helstegt pattegris m/coleslaw,  
flutes og kartofler 

 
Pris for menuen:  

Voksne (13 - ): 80,- kr. 
Børn (3 – 12 år): 40,- kr. 
Børn under 3 år: Gratis 

Drikkevarer købes i teltet. 
Husk at medbringe service. 

 

Tilmelding og evt. bordreservation  på mobil 6154 9066                                          
senest fredag den 5/6-2015 kl. 22.00 
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ÅBEN  
Mandag - Søndag  
Kl. 8.00 - 20.00 
               

 
 

”Owen Awten” 
i 

Lyne 
 

Fredag den 7. august 2015 kl. 18.00 - 22.00 
 

Her kan man købe karbonader og grønærter med kartofler 
samt grillstegte pølser med brød. 

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

 
Venlig hilsen 

Lyne Friskoles Støtteforening, Lyne Forsamlingshus og 
Lyne Brugs. 

Dagli’ Brugsen Lyne 
kører varetur 
���� 75 25 00 08 
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NYT FRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når vi ser på kalenderen, er der ikke 
mange dage tilbage af dette skoleår. 
Selvom man ved starten af et skoleår 
synes at der er lang tid til næste som-
mer, så flyver tiden afsted. Man plejer 
at sige, at når tiden flyver, er det tegn 
på at det går godt og det kan jeg kun 
være enig i.  
Skoleåret har budt på mange gode op-
levelser ud over den normale undervis-
ning. Den daglige undervisning og do-
sis er selvfølgelig vigtige ting i en sko-
le, men de oplevelser der kommer ved 
siden af, er med til at sætte krydderi på 
hverdagen og samtidig give det fælles-
skab en friskole er. I efteråret havde vi 
bl.a. besøg af to afrikanere fra Ghana, 
som lagde vejen forbi skolen for at 
danse og tromme sammen med elever-
ne. Det var en af de store oplevelser 
for børnene og noget som de af og til 
nævner. Her fik de lov til at danse og 
synge som man gør i Afrika og så er 
det herligt at se, at alle deltog og gik 
op i det med stor entusiasme. Skolen 
bliver ofte inviteret til forskellige tea-
teroplevelser på andre skoler og det er 
altid spændende at komme ud og se 
hvad andre går og pusler med i den 
retning. 
I efteråret fik vi sat gang i et skole-
gårdsprojekt, som skal gøre skolegår-

den mere brugervenlig for eleverne. 
Projektet indeholder, ud over diverse 
opholdssteder, forskellige fysiske ud-
foldelses muligheder, som skal være 
med til at styrke børnenes motoriske 
udvikling. Da det er et forholdsvis stort 
projekt, har vi haft et professionelt fir-
ma ind over, som har specialiseret sig i 
at søge fonde, for at få beskrevet pro-
jektet, så det kunne vække fondenes 
interesse. Desværre ser det ud til på 
nuværende tidspunkt, at det hænger i 
en lidt tynd tråd. Ikke at projektet ikke 
er godt nok, men fordi fondene åben-
bart prioriterer lidt anderledes i øje-
blikket. Vi håber selvfølgelig, at der 
stadig er nogle fonde derude, som sy-
nes at det er en rigtig god ide, som vi 
gerne vil have gjort til virkelighed, så 
håbet er der stadig på, at det lykkes. 
Da vi i sin tid overtog skolen fra den 
gamle Egvad kommune, var bygningen 
næsten ny renoveret, men intet holder 
jo evigt og da skolen er bygget i 1962, 
vil der hele tiden være vedligeholdelse. 
De sidste to store storme har taget 
hårdt på især taget og derfor har vi be-
sluttet, at få det renoveret og samtidig 
få det bedre isoleret end det er på nu-
værende tidspunkt. Det skulle gerne 
give lidt besparelse på varmekontoen. 
Så sommerferien i år vil taget blive 
renoveret og isoleret. Så skulle vi ger-
ne kunne stå endnu en storm igennem 
uden at det går ud over bygningen. 

I april havde vi den årlige generalfor-
samling på skolen. Skolens formand 
gennem de sidste fire år, Louise Hvel-
plund, valgte at træde ud af bestyrelsen 
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pga. manglende tid. Som ny formand 
er Martin Højgård Jensen blevet valgt. 
Tom Legarth fortsætter som kasserer 
og Lisbeth Arnbjerg fortsætter som 
sekretær. Nyvalgt til bestyrelsen er 
Gitte Thrane fra Lyne og Jan Mathisen 
fra Kvong. 
Inden vi holder sommerferie, skal vi på 
den årlige lejrskole, hvor alle børn og 
ansatte tager afsted i tre dage. I år går 
turen til Bulbjerg i Thy. Det er et om-
råde vi ikke kender meget til i forve-
jen, så det bliver spændende at komme 
op og udforske området. 
Når vi starter det nye skoleår efter 
sommerferien, skal vi fejre skolens 10 
års fødselsdag. At der allerede er gået 
ti år er næsten ikke til at forstå, men 
tiden flyver afsted så det må være tegn 
på, at det går godt. Ud over at skolen 
fejrer sin ti års fødselsdag, så er vi seks 
ansatte som samtidig kan fejre ti års 
jubilæum. Det er lidt usædvanligt at så 

mange kan fejre jubilæum på samme 
sted og tid, men det må jo være udtryk 
for, at de befinder sig godt på skolen 
og er glade for deres arbejdsplads. Det 
hele skal selvfølgelig fejres og det gør 
vi 

FREDAG d. 14. AUGUST med en 
uformel reception fra kl. 15 - 18. 

 
Vi håber at se mange af jer fra Strellev, 
hvor der også vil være mulighed for at 
se skolen og få en rundvisning. Der vil 
blive annonceret i dagspressen om da-
gen på et senere tidspunkt. 
Til slut vil vi ønske alle en god som-
mer. 
Mange hilsener fra elever og lærere på 
Lyne Friskole 

Billeder fra Hans Vestagers 
afskedsgudstjeneste 10. maj 2015 
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Kirkegårdstakster	2015	
		medlemmer	af	folkekirken	

	
Grandækning	omfatter	følgende	ydelser:		Grandækning,	materiale	og			
�jernelse	af	grandækning.	
Sommerblomster	omfatter	følgende	ydelser:	Planter,	plantning,	gødning	og	

�jernelse	af	planter.	

Ønsker	man	at	tegne	et	�lerårigt	legat,	kan	

det	sagtens	lade	sig	gøre	ved	at		rette	hen-

vendelse	til	kirkeværge		Birgitte	Kudsk,	tlf.	

6179	1332	

Ydelse Pris	(inkl.	moms) 

Almindelig	vedligehold 

 

1	kisteplads													766,85	kr. 

2	kistepladser							1022,89	kr. 

3	kistepladser							1227,21	kr. 

4	kistepladser							1431,55	kr. 

Forårsblomster 		pr.	stk.																								13,88	kr. 

Sommerblomster 		pr.	stk.																								15,14	kr. 

Vanding	obligatorisk	ved	køb	af	
forårs-og	sommerblomster 

 
		pr.	bed																					186,67	kr. 

Grandækning 

 

1	kisteplads													408,65	kr. 

2	kistepladser									537,30	kr. 

3	kistepladser									691,18	kr. 

4	kistepladser									845,05	kr. 

Urnegravsted										306,49	kr. 

Timepris 																																				383,43	kr. 



18 

  
 

Præstevikar 
 

Jette Rønkilde er ansat som vikar i 3 måneder, hvor vi forhå-
bentlig ansætter vores nye præst. 
Jette Rønkilde er ordineret, men har meget af sin tid været 
tilknyttet Århus Universitet hvor hun har skrevet sin ph. d. om 
kirkens liv og vækst i gudstjenesten. 
Vi glæder os til samarbejdet.  
 
  

  
 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. 
 
 
 

  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.  
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 Kikens 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 
 
JUNI: 
  2.     19.30 Koncert,  
   sang og fortælling  
  7.  1. s. e. trin.   9.00  Rønkilde 
   Kirkekaffe 
14.  2. s. e. trin. Ingen 
21.  3. s. e. trin. 14.00 Rønkilde  
28.  4. s. e. trin. Ingen 
 
JULI: 
  5.  5. s. e. trin.   9.00 Rønkilde 
   Kirkekaffe 
12.  6. s. e. trin. 10.30 Rønkilde 
19.  7. s. e. trin. Ingen 
26.  8. s. e. trin. 10.30 Buelund 
 
AUGUST og SEPTEMBER: 
Kan ses i Ugeavisen Tistrup - Ølgod 
når der er ansat en ny præst i stedet for 
Hans Vest-
ager. 
 
 
 
 
 

 K i rke ny t  
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10. maj 2015. Afskedsprædiken i 
Bejsnap K. kl. 900 – i Strellev K 1030 – 
i Ølgod kirke 1400.  
Salmer: 728 – 10 – 236 – 454 – 234.  
5.s.efter påske. 
 

 
I   Vorherres øjne bliver man mere end 
man blev da man blev døbt.   
Som årene går lægger man vægt på sin 
alder.   
Tænk på barnets forventning til sin næste 
fødselsdag.  
Som årene går føler man sig personligt 
båret oppe af alle sine oplevelser og erfa-
ringer.  Man kan derfor tale om det for-
skellige liv, som man lever som foræl-
dre, som barn, som butiksindehaver, som 
landmand, som industriarbejder, som 
præst, som pædagog.  
Der skal nogle til det alt sammen.  
Det er dejligt at leve på en overflade, 
som man har fælles med mange på den 
ene eller den anden måde.   

I mange år bundtede jeg mine aviser og 
lagde dem op på loftet.   
Det var inden digitaliseringen.   
Min tanke dengang var, at jeg engang 
ved at læse om den tid i hvilken jeg hav-
de levet, så ville blive i stand som det 
mindste da at kunne trænge ned i dybden 
og overskue min tidsalder, ja måske ville 
jeg så kunne forstå selve livets mening, 
finde ud af den inderste nerve, ja måske 
endda finde Gud.   
Det har altid været min lyst, at kunne 
finde ord, som kunne bære om ikke et 
altomfattende fællesskab, så dog et fæl-
lesskab der omfattede familie og slægt, 
omfattede folk og hjemstavn.   
At kunne holde en tale.  
Nu har vore børn båret alle aviserne ud.  
De er blevet til genbrug.   
En dag vil en anden vel gå i gang med 
det samme projekt, som dengang jeg bar 
Jyske Vestkystens lokalsider og dagbla-
dene Information og Kr. Dagblad op på 
loftet.  
 
For snart mange år siden – det var nogle 
år efter afslutningen af den anden store 
krig – ja, så blev markerne i Forsomho 
og også ud ad Stejlundvej dybdepløjet 
med en plov, så stor som Bovlundplo-
ven, der i dag står i Kongenshus minde-
park - ja måske var det endda Bovlund-
ploven man brugte.   
Det betød at allaget blev brudt.  
Det økonomiske udbytte af gårdene blev 
med et slag stærkt forøget.  
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Da man tidligere havde drænet og på den 
måde var kommet gennem allaget, så 
havde man i mange år kunnet se, hvad 
man gik glip af.  
Nu da allaget var blevet gennembrudt, så 
var der én af landmændene, som sagde, 
”tænk at man hele sit liv har boet på en 
guldkiste uden at kunne lukke den op. ” 
 
For nogle få år siden gik det op for mig, 
at der i salmen – den er nu nr. 286 ”Var I 
ikke galilæer” lå en sandhed gemt, som 
jeg ikke før havde indset.  
Der var her formuleret en indsigt, som jeg 
nu tog til mig, som når regnen fra det   
høje endelig kommer en dag, hvor vi har 
haft sommertørke i ugevis.  
 
Når vi som kristne skal tale om Gud, så 
kan vi kun gøre det gennem apostlenes 
påstand om at det er Jesus der er Guds 
søn.   
At det altså er gennem evangelisternes 
beretninger om Jesus, at vi kan finde san-
de ord for menneskelivet.    
Det tog et par generationer før man fik 
kræfter til at skrive evangelierne.   
Indtil da havde man besvær nok med at 
udholde alle ordentlige jøders kritik af, at 
man gjorde en forbryder til centrum for 
sin livsforståelse.   
Det var jo ypperstepræsterne, det var den 
højtråbende folkeskare, det var den ro-
merske statholder Pontius Pilatus, som 
havde sørget for at Jesus blev dømt og 
henrettet.  Autoriteterne.  
Magten havde udført sit arbejde.  

Det endte for den kristne mening med, at 
man om Jesus sagde, at han i en og sam-
me person og på en og samme tid var 
både menneske og Gud.   
Lige så umulige at adskille, som når man 
har et bræt, der er limet sammen.   
Bryder man limningen er det jo ikke læn-
gere det samme bræt.  
 
Af og til fortæller jeg om, at der i min 
kælder på Viaduktvej 26 nu står 4000 
bøger.  
Det afgørende ved bøgerne, det afgørende 
ved at kunne få guldet op af jorden, er at 
man har redskaberne til det.  
 
Nu da jeg endelig – det synes jeg da selv 
– er kommet over min ungdoms gud-
idealisme – så er det redskab, som jeg 
bruger, når jeg søger at finde guldet, ja, 
det er er erfaringer og oplevelser, som jeg 
har haft sammen med andre mennesker.  
Man kan derfor ikke læse sig til kristen-
dom, men må leve sig til kristendom.  
Min familie, mine venner og bekendte fra 
skoletiden, fra studieårene i København, 
fra min tid i Santalmissionen, fra årene i 
Skovlund og nu her i Strellev, Bejsnap og 
Ølgod er derfor blevet den løftestang, 
som har gjort, at jeg nu igen og igen må 
forstå, at det er de mennesker som jeg har 
kendt og dem, som jeg nu kender – ja, det 
er dem, der er blevet ligeså betydnings-
fulde for mig, som Jesus blev for kvinder-
ne og de første apostle.  
Igen og igen bliver det påske og pinse 
lige her, hvor jeg er.  
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Da jeg var barn og ung opfattede jeg min 
mor den mest betydningsfulde af mine 
forældre. Hun var lærerinde.   
Det var hende, det sagde alting.   
Hun havde en enkelt bog af den teologiske 
professor N.H.  Søe: ”Hvad er Synd” stå-
ende på reolen.   
Den var vel fra hendes tid som lærerstude-
rende på N.H.Zahles 
 Kvindeseminarium i København – en tid 
hvor hun også kom i KFUK i St. Kannike-
stræde 
Der var også Karen Blixens ”Den afrikan-
ske Farm.”   
Der var et leksikon i 15 bind.  Der var 
altså bøger.  
Jeg erindrer aldrig at have set min mor 
læse i bøgerne.   
Hun havde nok at gøre med sit arbejde 
som lærer og med at passe hus og have.   
Hvis blot jeg passede min skole og ellers 
ikke gav anledning til at man hørte noget 
skidt om mig, så havde jeg tiden for mig 
selv.   
Det passede mig godt allerede dengang.  
Min far var uddannet som mejerist på 
mejerier i Borup på Midtsjælland og på 
Dannemare på Vestlolland.  
Han blev siden kabelmontør på Nordisk 
Kabel – og Trådspinderier i Glostrup og 
Valby.   
Min far læste bøger, der blev lånt på bibli-
oteket.   
Han så fjernsyn hver aften og han sørgede 
med det ugentlige ritual for at Birkede 
Skoles gårdsplads blev revet og at græs-
plænen blev slået.  
Han sagde ikke meget, men var altid 

hjælpsom.  
Han kørte af sted med vore telte, når vi 
skulle på spejderlejr.  
Jeg fik lov til at låne bilen, så snart som 
jeg som atten-årig fik kørekort.  
Så kunne jeg køre tur med veninderne.  
Hver lørdag formiddag, så kørte min far 
de fem kilometer til Borup, der var han 
fødeby.  
Han var sognefogedens søn.  
Han havde været mælkemand der i byen i 
tretten år.  
Han kendte vel alle.  
Og alle kendte ham.  
Så blev der udvekslet nyheder.  
Det er først nu lidt efter lidt, at jeg forstår 
hvad dette møden op mellem mændene på 
Sigurds Christensens autoværksted betød.   
Der følte han sig godt tilpas.  
Han var heller aldrig gladere end når han 
sad for bordenden og min mor havde lavet 
fin mad til os og gæsterne.  
Hun var desuden skolekøkkenlærerinde, 
så der var altid salat eller revne gulerød-
der.   
Det vakte nu ikke den store interesse hos 
hverken min far eller hos mine farbrødre 
eller hos mine onkler.   
Min far formulerede ikke store meninger 
hverken om sine børns opdragelse eller 
om verden iøvrigt.  
Nu siden har jeg tænkt at årsagen hertil 
nok var at han som barn var ordblind og 
den yngste af fire gårdmandssøskende 
født i årene 1912, 1914, 1916 og 1918.  
Han var som han søster engang sagde 
”LilleK”. Som dreng var han med i de 
gule spejdere i Borup. 
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Menighedsrådets medlemmer er: 
Agnethe Jensen    7524 5062 
Jens Krogh        7525 0280 

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

For at han kunne få lært at læse, så blev 
han sendt til frk. Jensens lille privatskole 
stationsbyen Viby.   
Først gik han altså de knap tre km til Bo-
rup station.  
Cykel fik han først ved sin konfirmation – 
og den var brugt.  
Så med toget og så godt én km ned ad 
Søndergade til frk. Jensens lille skole.  
Den blev holdt i hendes spisestue.  
Huset ligger der endnu.   
Min ældste farbror fik realeksamen fra 
Roskilde Kathedralskole og blev siden 
slagteriforvalter.   
Min faster blev gift med en civilingeniør, 
der senere gjorden en stor karriere og min 
anden farbror overtog da den tid kom 
fødegården, ”Skovagergård”.  
 Han blev da min farfar døde i 1944, så 
hans efterfølger som sognefoged.  
Min far har aldrig fortalt om sine tanker 
om sit liv.  
Han var tilfreds med at leve det og at 
være til stede i sin familie, med sine na-
boer og sine bekendte. De største fester 
mine forældre holdt var for os børn ved 
konfirmation og atten års fødselsdag.  
Af og til fortalte han om sin ungdoms 
cykelture, hvor han en weekend fra lør-
dag til søndag fra Dannemare kørte hjem 
til sine forældre og tilbage igen.  

Der var også turen med kammeraterne til 
indvielsen af Lillebæltsbroen i 1935.  
 Min far døde i 1982.  
De sidste år opholdt han sig på sygehuse i 
Nykøbing Sjælland og på Skt. Hans i 
Roskilde.  
Han havde dårlig hjerne. Måske var årsa-
gen forgiftning, som følge af kabelarbej-
det, hvor man dengang brugte meget epo-
xy.  
Da jeg var barn og unge var han altså i 
mit læsende og kundskabstørstende ho-
ved ikke en mand, som jeg mente, at jeg 
skulle efterligne.  
Han var der jo ”bare”.  
Som årene er gået, så håber jeg, at allaget 
i mit sind er brudt.  
For kvindernes og for disciplenes venner 
og bekendt og for Paulus skete det sam-
me.  
Den mand, der før ikke gjaldt for noget i 
andres omdømme, ja han blev pludselig 
hovedpersonen. Ja, og jo flere hovedper-
soner vi får, jo dybere bliver der gravet, 
ja og jo tydeligere og tydeligere bliver det 
evige liv for os.  
Johannes skriver i sit første brev: ”Gud er 
kærlighed og de som elsker er af Gud”.  
Amen.  
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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: 
  2.  Koncert med Sven Slot og Henrik 
 Gantzel. * 
4. - 7.  Sportsuge på Lyne Stadion * 
  6. Spis sammen aften i Lyne * 
13. Kræmmermarked  på Kærgård *  
13.       Sommerfest i Lyne Hallen * 
23. Sankt Hans fest i brinkerne * 
 
Juli: 
Sommerferie 
 
 

August: 
  7.  Owen Awten i Lyne * 
13.  Grillaften i forsamlingshuset * 
14.  Reception på Lyne Friskole * 
  
September: 
 
 
Vedr.  * Se tidspunkter i bladet. 
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