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:

Strellev Sogneforening:
Formand: Dennis H. Pedersen 22 21 66 69
Sognets hjemmeside:
www.strellev.dk
Hjemmesideansvarlig: Poul Nielsen
30 11 07 65
E-mail: poul@rgb-web.dk

SLGU:
Forretningsudvalget:
Formand, PR:
Kent H. Sørensen
Kasserer: Mette Raunkjær
Sekretær: Lone Clausager

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
61 79 13 32
Kirkens hjemmeside: www.strellevkirke.dk

Udvalgsformænd:
Fodbold: Susanne Højvang
28 49 55 84
Håndbold: Lene Heiselberg
61 54 90 66
Gymnastik: Lone Clausager
28 55 16 90
Billard: Anders Jensen
21 79 61 58
Badminton: Bjarne Vestergård 21 72 42 44
Volleyball: Johan Jorna
21 75 17 19
Bodybike: Lars C. Nielsen
22 26 42 75
Ungd.klub: Helle Vestergaard 28 55 16 90

Præster:
Else Juul
Jens Thue Buelund

60 29 67 61
51 34 07 52
28 55 16 90

20 58 38 32
75 24 46 62 Sommerfest: Kent Sørensen
60 29 67 61
Revy til sommerfest:
Strellev Forsamlingshus:
75 25 02 55
revy@lyne.dk
21 22 23 38
Formand: Dorte Lundgaard
75 25 03 53 Sportsuge: Tina Skak
30 11 18 29
Revy:
24 65 93 37
annikabertelsen@bbsyd.dk Lyne Hallen:
75 25 03 83
Formand: Egon Sørensen
40 35 03 99
Lyne Friskole:
75 25 00 11 Bestyrer: Tina Jørgensen
30 13 04 95
Hjemmeside: www.lynefriskole.dk
E-mail: hallen@lyne.dk
Formand: Martin H. Jensen
24 86 07 50
Leder: Klaus Korsholm
25 30 68 84 Bladudvalget:
Kontaktperson: Inger Jensen 75 25 03 87
Strellev Puljepasningsordning:
E-mail: iajensen@bbsyd.dk
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
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Ferie du ikke vil hjem fra….
Af: Klaus Korsholm og Erling Simmelsgaard
Vi kender alle reklamen fra Spies rejser, hvor feriegæster gemmer sig forskellige steder, for at undgå at skulle
rejse hjem…
Så slemt gik det dog ikke til, da vi skulle pakke kufferterne og rejse tilbage til
Danmark efter 14 dejlige dage på Bali,
men lysten til at blive der, var meget
stor. Med gode venners hjælp, kom vi
til Billund en tidlig kold søndag morgen for at flyve til Bali via Amsterdam
og Singapore. En tur på 24 timer ventede forude.
Da vi var på Bali for første gang, for ni
år siden, faldt vi helt og aldeles for
denne skønne ø, som af rejsebureauerne med rette, bliver kaldt for Gudernes
ø. En smuk grøn ø, et behageligt klima
og et venligt folkefærd.
Bali er på størrelse med Sjælland og
har en befolkning på ca. 4 millioner
indbyggere og er en del af Indonesien.
Øen skiller sig ud fra resten af Indonesien på mange måder. Balineserne er
hinduer, mens resten af Indonesien er
Islamisk. Der findes kun en moske på
Bali. Den balinesiske hinduisme er en
blanding af den indiske hinduisme og
deres egen naturreligion, som gennem
århundrede har udviklet sig til det den
er i dag. Overalt og i hele deres hverdag og kultur, er religionen en naturlig
og stor del af deres liv. Hver dag ofrer
de til deres guder. Der bliver lavet små
bakker af palmeblade, som fyldes med

det de har. Det kan være blomster,
mad, en lille ting eller en cigaret. Ofregaven placeres enten ved hjemmets
tempel,
som
er
meget
almindelig
at have
eller lægges ud foran indgangspartiet til
deres hjem. I løbet af året bliver der
afholdt store religiøse fester, som involverer alle i familien eller i landsbyen. Der bliver pyntet festligt op alle
steder og alle deltager i ceremonierne,
som ofte slutter med masser af mad og
musik. Første gang vi besøgte øen, havde vi fundet en guide/chauffør, som
levede af at guide turister og som kørte
os derhen vi gerne ville. Selv om vi
havde aftalt at han skulle komme i
overmorgen, så oplevede vi nogle gange, at han ringede og aflyste, fordi de
skulle have en ceremoni i familien….så
måtte vi pænt vente til en anden dag.
Overalt på øen er der skulpturer af deres guder i alle størrelser, som står
rundt omkring. Det kan være i en rundkørsel, i en vejgrøft eller ved indgangen til et hotel eller deres hjem. Selv
om religionen er en stor del af deres liv

kerne og så står risen i den meget næringsrige vulkanske jord i to-tre måneder indtil den høstes. Høsten foregår
næsten på samme måde, som den foregik herhjemme for nogle århundrede
siden. Risen bliver skåret med en stor
krum kniv og efterfølgende bliver ris
kornene banket af på et underlag og
samles i sække og er klar til brug. Bønderne på Bali har i gennemsnit omkring
600,- kr. i årsindtægt, så det er en fattig
landbefolkning de har. I byerne ligger
gennemsnittet på ca. det dobbelte.
Som turist skal man selvfølgelig ud at
se de ting øen har at byde på. Ud over
det smukke grønne landskab, har vi
besøgt et gammelt kongeslot. I dag er
det et museum, men der er stadig kongelige slægtninge på øen. Tidligere har
der været flere kongedømmer på øen,
men de kongelige der stadig er, har ingen magt eller indflydelse som de tidligere havde. Vi har besøgt ”Moder”
templet for alle templer på øen. Det
ligger i en lille by, der er bygget op ad
øens største vulkan Agung. Vi skulle
selvfølgelig være tækkelig påklædt for
at komme ind på tempelområdet, så det
var et krav at bære sarong. Efter lange
forhandlinger, endte det med at vi måtte
af med næsten tre hundrede kr. for to
saronger…jeg tror de snød os og selv
om vi var klædt tækkeligt på, så ved jeg
ikke lige hvad vi lignede. For at komme
ind i templet, skulle vi hyre en guide,
da vi ikke måtte gå rundt derinde alene,
men vi kunne så til gengæld selv bestemme den pris han skulle have for at
guide os rundt. Han var en dygtig guide
og vi fik meget at vide på turen rundt i
tempelområdet….men jeg tror han følte
ge om året. Overalt på landet ser man
rismarkerne på bjergskråningerne. Selv sig snydt, da vi betalte ham.
den mindste kvadratmeter bliver udnyt- Vi har også overværet en klassisk batet. Risen sættes i vand, som hentes fra linesisk dansetradition, som kaldes Babjergene ad sindrige kanaler til rismar- rong. Det er et danse-skuespil som
og kultur, så oplever man ikke som turist, at det overskygger alt andet. Det
virker meget naturligt, at sådan er det
på Bali.
Balineserne er et meget venligt folkefærd. Du møder smil overalt og har
man brug for lidt hjælp til at finde vej
eller lignende, er de altid imødekommende og hjælpsomme og nysgerrige
efter at høre hvor man kommer fra. Balis historie er lang og blodig og øen har
været besat af forskellige kolonimagter
gennem tiderne, men til trods for det, så
har de bevaret deres helt egen kultur og
holdt fast i den, så når man kommer til
Bali første gang, så møder man en kultur, som er meget anderledes end i mange andre asiatiske lande. De er ikke nær
så meget præget af andre kulturer.
Bali ligger i det tropiske klimabælte
med temperaturer omkring de 30 grader
året rundt. Fra november til april er det
regntid med fugtig luft og til tider nogle
kraftige regnbyger. Øen er også en vulkan ø, med aktive vulkaner og alt det
taget i betragtning, så er øen meget frodig. Det er meget grønt alle steder og
klimaet gør, at de kan høste ris tre gan-
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verdens dyreste kaffe. På Bali lever et
lille pelsdyr, en Luwak, som er et nattedyr. Dyret lever meget af kaffebønner, men kan ikke omsætte bønnerne,
så disse kommer hele ud i den anden
ende. Man har så fundet ud af, at bønnerne bliver tilført nogle smagsstoffer,
som gør kaffesmagen helt enestående
og giver bønnen en lidt syrlig citronagtig smag. Det skulle vi selvfølgelig
prøve at smage og det var en oplevelse. Det er virkelig en helt fantastisk
smag, der kommer ud af disse bønner.
Det er ikke for ingenting, at det bliver
kaldt verdens dyreste kaffe. Vi skulle
selvfølgelig have noget med hjem, så
vi måtte lægge 300 danske kr. for 200
g…..så kaffen bliver nok ikke lige serveret til den daglige morgenkaffe.
Aftenen inden hjemrejsen, havde hotellet, hvor vi boede, arrangeret en balinesisk aften, hvor der blev serveret
traditionel balinesisk mad og underholdning, hvor de viste Legong dans.
Dansen minder meget om Barong,
hvor det er arme, fingre og øjne, der er
det dominerende i dansen, men temaerne i disse danse handler mere om
hverdagslivet. Det blev en meget vellykket aften med god mad og underholdning.
Vi var selvfølgelig rundt forskellige
Det er en lang rejse at komme helt
steder, hvor vi bl.a. har oplevet byen
over på den anden side af kloden, men
Ubud, som huser mange gallerier, da
mange kunstmalere og andre kreative bestemt umagen værd. Bali besøges af
mennesker holder til i byen og omeg- mange turister hvert år, men det virker
ikke turistpræget på samme måde som
nen. Balineserne er meget dygtige til
træskærerarbejde og det er helt fanta- hvis man tager til Sydeuropa, hvor
man nærmest bliver overfaldet af forstisk hvad de kan skære ud. Batikværksteder er også spændende steder skellige sælgere.
Så er der nogen, der har fået mod på
at besøge og man er noget imponeret
at tage turen derud, så kan vi varmt
over, hvad der kan laves af motiver i
anbefale at rejse til Bali. Selv om vi
batik. Vi fik også besøgt en speciel
krydderhave, men det var ikke krydde- har været der to gange, er det absolut
rier, der var det mest spændende. Ste- ikke sidste gang vi har været der.
det havde specialiseret sig i at lave
Hilsen Erling og Klaus
handler om kampen mellem det gode
og det onde i gudeverdenen og hvor
det gode og kærligheden sejrer til
sidst. Det er meget flot og spektakulært at overvære disse danse-skuespil.
De optrædende er klædt i meget farvestrålende dragter og dansene er mange
hundred år gamle. De bevægelser de
laver med armene og deres øjne og
fingre, har en særlig betydning, som
man som turist ikke forstår betydningen af. Danserne starter som regel når
de ikke er ret gamle, da det tager lang
tid at lære dansene og de mange forskellige udtryk de skal bruge i dansen.
Musikken er ligeledes meget anderledes fra den musik vi kender til. Det er
meget festligt at overvære og er et
must at se, når man er på Bali.
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Nyt fra
Forsamlingshuset
NYT NYT NYT
Forsamlingshuset arrangerer udflugt til Tistrup Mejeri
onsdag d. 11. maj.
Vi kører i egne biler og mødes på mejeriet kl. 19.00.
Her vil Tage Johannessen og en mejerist vise rundt, og fortælle om produktionen på mejeriet (ca. 1 time ).
Herefter vender vi tilbage til forsamlingshuset, hvor der bliver lejlighed til at
smage på forskellige oste, og hvor Lyne Brugs vil præsentere os for forskellige
vine. Har man lyst, kan man også købe vin med hjem.
Der kan max. deltage 30 i arrangementet, hvorfor det handler om at komme
”først til mølle”.
Tilmelding kan ske på tlf. 75 25 03 53, 30 11 79 03 el. 61 24 08 45.
Pris for deltagelse 40,- kr.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

LILLE BØN TIL HUNDEEJERE
Vi er nogen, der er skrækslagne for at møde store løse hunde, når vi er på spadseretur på stianlægget i Brinkerne. Derfor beder vi hundeejere om at respektere
skiltene, som Sogneforeningen har sat op ved indgangene til stien; 'Hunde føres i snor'. Selvom hundene er nok så søde og legesyge, er det ikke alle, der
bryder sig om at møde en løs hund.
I princippet gælder ovenstående også øvrige veje og stier i vores lille by. Vi
bør alle kunne færdes overalt uden at skulle frygte et møde med løse hunde.
Venlig hilsen
Dorte Lundgaard
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Strellev Sogneforening

BOWLINGAFTEN I TARM BOWLINGCENTER
Fredag den 15. april 2016 kl. 19.00 - 20.00.
Derefter er der buffet med salatbord.
Pris :

200,- kr. pr. voksen inkl. spisning.
110,- kr. for børn under 14 år.
Tilmelding: Senest den 9. april 2016
Til:
Anders Jensen, Tlf. 7525 0387 eller iajensen@bbsyd.dk
Arr.

Strellev Sogneforening

Det er tid til forårsrengøring i Brinkerne, så der er

STIDAG LØRDAG DEN 30. APRIL 2016 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

Strellev Sogneforening udlejer flagallé i Strellev for 500 kr. til bryllupper og
andre private fester, hvor folk ønsker det.
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Nyt fra Lyne Friskole
Lyne Friskoles skoleleder Klaus Korsholm er,
som mange af jer nok ved, i gang med sit sidste skoleår. Klaus har valgt at gå på pension til
sommer, og vi skal derfor have fundet en ny
skoleleder til Lyne Friskole.
Til at varetage denne opgave, var der på skolen nedsat et ansættelsesudvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer og lærerrepræsentanter. Udvalget har arbejdet
med at formulere en stillingsprofil og et stillingsindhold, og derefter er der udarbejdet et stillingsopslag.
Stillingsopslaget blev slået op d. 1. februar i Friskolebladet, Efterskolebladet og
Folkeskolebladet og på de respektive hjemmesider. Derudover har det mere utraditionelle stillingsopslag også været indrykket i Ølgod Ugeavis og på Lyne Friskoles Facebookside.

Ansøgningsfristen var d. 1. marts, og vi håbede naturligvis at modtage mange
spændende ansøgninger til jobbet. Og det kom der! Vores tidsplan for ansættelse
af ny skoleleder tager udgangspunkt i, at vi gerne skal have vores nye skoleleder
godkendt til Lyne Friskoles ordinære generalforsamling d. 6. april 2016.
Vi er glade for at fortælle at vores tidsplan holder stik. Så kom endelig til generalforsamling og mød vores nye skoleleder for første gang. Vores nye skoleleder
skal tiltræde jobbet 1. august 2016.
Med venlig hilsen
Lyne Friskoles bestyrelse
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1. nov. 30. april
ÅBEN
Mandag - Søndag
Kl. 8.00 - 19.00

1. maj 31. oktober
ÅBEN
Mandag - Søndag
Kl. 8.00 - 20.00

Lyne Friskole afholder
ordinær generalforsamling
Onsdag d. 6. april 2016 kl. 19.00 afholder Lyne
Friskole ordinær generalforsamling på skolen.
Dagsorden er i henhold til vedtægterne.
Forslag til valg af bestyrelse er meget velkomne.
Der vil være pasning for de mindre børn under generalforsamlingen.
Vi forventer at præsentere vores nye skoleleder til generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Lyne Friskoles bestyrelse

Fællesmøde for foreningerne i Strellev er torsdag den 9. marts 2017 kl. 19.30 i
Strellev Forsamlingshus.
Mødeleder i 2017 er Strellev Jagtforening.
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Fodbold i SLGU
Torsdag den 3/3 var der udvalgsmøde i fodbold afdelingen, hvor der skulle et
helt nyt udvalg til!
Der er heldigvis fundet 4 som vil gå ind i arbejdet i SLGU`S fodbold afd. så vi
fortsat kan tilbyde fodbold i SLGU.
Vi kan tilbyde opstart på følgende hold:
Drenge & Piger årg.: 2012 - 2013 (Sjov bold)
Træning: Tirsdag kl. 16.30 - 17.30
Træner: Pia Thiemke
Hjælpetræner: Mille Sørensen & er på vej

Drenge & Piger årg.: 2010 - 2011
U - 6 (3 - mands)
Træning: Tirsdag kl. 16.30 - 17.30
Træner: Brian Meldgaard & Kim Henriksen
Hjælpetræner: Er på vej
Drenge & Piger årg.: 2007 - 2008 - 2009
U - 7, U - 8, U - 9 (3 - mands & 5 - mands)
Træning: Torsdag kl. 17.00 - 18.30 Er startet
Træner: Johan Jorna
Hjælpetræner: Sebastian Sørensen & Patrick Thiemke

Sportsuge i SLGU
Sportsugen er i år fra den 10. - 12. juni og skulle være i Strellev. Klubhuset med
omklædningsrum og toiletter er i en meget dårlig stand og der er ingen vand, da
en vandledning ind til huset er sprunget.
Vi afventer en beslutning om, hvad der skal ske med klubhuset. Vi har i bestyrelsen derfor besluttet, at sportsugen i år afvikles i Lyne. Sommerfesten er den

FORÅRETS AKTIVITETER i SLGU kan ses på hjemmesiden: SLGU
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Piger årg.: 2005 - 2006 U - 11 (5 - mands)
Træning: Mandag kl. 18.00 - 19.00
Trænings start: uge 14
Træner: Tom Henriksen
Hjælpetræner: Anders Vestergaard
Piger årg. : 2001 - 2002 - 2003 - 2004 (8 - mands)
Træning: Mandag & Onsdag kl. 18.00 - 19.30
Er startet
Træner: Henk Streefkerk & Mathias Stenholt
Er man interesseret i damesenior fodbold
Kontakt: Hanne Uhd: 28447364
Fodboldudvalget
SLGU

Vi er så heldige, at vi stadig
har muligheden for at tage
imod loppe-sager til vores næste loppe marked, da vi forsat
har fået lov at opbevare sagerne på Gejlgårdsvej.
Har man noget, der skal indleveres, skal man fremover først
kontakte Kent tlf. 60296761
eller Frede tlf. 30122349 for
nærmere aftale for indlevering. Det vil ikke være muligt
blot at sætte noget der ned
uden aftale, da bygningen vil
være aflåst, så derfor de nye
retnings linjer.
Bestyrelsen
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Uge 17 er ”SUNDHEDS UGE” i Ringkøbing-Skjern kommune
Så kom, vær med og bliv:

LYNE NDE

SUND
ONSDAG DEN 27. APRIL 2016
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 !

>

LEG OG TRÆNING FOR HELE
FAMILIEN (i hallen)
MOUNTAINBIKE (cykler kan lånes –

>

CYKELTUR (HUSK hjelm)

HUSK hjelm)

>
>
>
>

BØRNE RÆS i skolegården
PETANQUE
KROCKET
GÅ TUR

KL. 19.00

Vi spiser SUND og LÆKKER aftensmad
i Lyne Friskoles gymnastiksal

PRIS

40,- kr./deltager (børn til og med 7 kl. 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
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AKTIV-LØRDAG
HVER LØRDAG I APRIL
I LYNE HALLEN
KL. 9.00 – 11.30

AL

kan LE
d
tag ele

*
*
*
*

En svedig dyst med vennerne
En aktiv familieformiddag
Motion og samvær
Snak og hygge

Vi har rammerne – men indholdet bestemmer du !
Der er mulighed for:
* Badminton
* Basket
De
mø frem
* Curling
ste dte b h
* Bob
vi mm evit lke a er
et
k
* Dart
sæ er, d tie
t
t
e
gan s i r
* Kortspil
g…
* Div. boldspil
* Div. lege
* Hygge-Tumle-Lege
* …og meget andet – kun fantasien sætter grænser

Pris pr. person: 25,- kr.
Pris pr. familie: 50,- kr.
Kaffe & Rundstykke: 20,- kr.
Arrangør: LYNE HALLEN
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Elektrometri
Elektrometri
Elektrometri
Elektrometri
Visuel
Visuel
Organoleptisk

ICP-OES

Organoleptisk

Metode

Prøve udtaget på Strellev Vandværk den 24. februar 2016.
Batch/RegisternummerEUDKVE-00399408
Prøvenummer835-2016-80330770
Prøve mærkeHåndvask
Sagsnavn
Sagsnummer

DL

1

Enhed

MPN/100

1
1
0,01

Resultat

MPN/100
CFU/ml
mg/l

0,1
0,1

Komponent

<1

°C
pH
mS/m
mg/l

Ingen

Coliforme bakterier 37°C

<1
<1
0,011
Ja
6,3
7,4
54
7,5
Farveløs
Klar
Normal

Prøvens lugt

Escherichia coli
Kimtal ved 22 °C
Jern (Fe)
Akkrediteret prøvetagning
Vandtemperatur
pH
Ledningsevne
Iltindhold
Prøvens farve
Prøvens klarhed
Prøvens smag

14

K i rk e n y t
GUDSTJENESTER 2016
STRELLEV KIRKE
APRIL:
3. 1. s. e. påske 9.00 Juul
17. 3. s. e. påske 10.30 Buelund
MAJ:
1. 5. s. e. påske 9.00
8. 6. s. e. påske
8. Konfirmation 10.30
15. Pinsedag
10.30
22. Trinitatis
10.30

Buelund
Juul
Juul
Buelund

JUNI:
5. 2. s. e. trin.
12. 3. s. e. trin.
19. 4. s. e. trin.
26. 5. s. e. trin.

9.00 Buelund
Ingen
9.00 Buelund
10.30 Juul

JULI:
3. 6. s. e. trin.
10. 7. s. e. trin.
17. 8. s. e. trin.
24. 9. s. e. trin.
31.10.s. e. trin.

9.00 Juul
Ingen
10.30 Juul
Ingen
9.00 Buelund

AUGUST:
7. 11.s. e. trin.
14. 12. s. e. trin.

9.00 Buelund
Ingen

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.

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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K i rk e n y t
Konfirmation i Ølgod Kirke
Søndag den 10. april kl. 10.30

Konfirmation i Strellev Kirke
Søndag den 8. maj kl. 10.30

Morten Ditlevsen
Bjalderupvej 12, Strellev
6870 Ølgod

Naja Rønning Hounsgaard Pedersen
Adsbølvej 30, Strellev
6870 Ølgod
Miriam Mikkelsen
Gyvelvej 23
6870 Ølgod

STATISTIK

År 2015 i Strellev sogn og kirke

Antallet af fødte og døde henviser til dem,
der er registreret i sognet.
Tallet i () står for 2014

Kirkelig velsignelse: 0 (0) par
Døde: 4 (1)
Begravede på Strellev Kirkegård: 3 (4)
Heraf urner: 1 (0)
Udmeldte: 0 (1)
Optaget: 0 (0)

Fødte: 1 (3)
Drenge: 0 (0)
Piger: 1 (3)
Døbte: 5 (3)
Navngivelse: 0 (1)
Viede: 2 (0) par

Menighedsrådets medlemmer er:
Agnethe Jensen
7524 5062
Jens Krogh
7525 0280
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Anders Peter Breum
Kristian Haahr
Birgitte Kudsk

7524 4482
7525 0017
7525 0069

Fremtidshåbet i opstandelsen

For nogle år siden var der en vittig
hund af en reklamemand, der havde
lavet en påskereklame for Glyngøre.
Den skulle selvfølgelig reklamere for
de sild, vi så gerne spiser her til lands –
ikke bare til jul, men også til påske.
Reklamens ordlyd var slet og ret: ”Køb
Glyngøre-sild og undgå opstandelse i
påsken!”
Nu er det slet ikke sikkert, at I har set
den reklame; for den blev nemlig meget hurtigt trukket tilbage. Det vides
ikke helt på hvis initiativ; men der var i
hvert fald nogen med magt over tingene, der hurtigt fik tørret det smørrede
grin af og blev ret stramme i betrækket.
Det her var for stærkt. Det kunne man
ikke!
Når det drejer sig om opstandelse, gælder det åbenbart ikke, at dårlig reklame
er bedre end ingen; men måske skulle
reklamen ved nærmere eftertanke slet
ikke være forlangt trukket tilbage; for
denne her reklame var en rigtig dårlig
reklame for silden og en mægtig god
reklame for opstandelse; for hvem ville
undgå den opstandelse, der hører til påsken? Undgå at købe budskabet om, at
når der gives mening til ét menneskes
lidelse og død, så kan det tænkes at
smitte af på de mørke sider af livet, vi
andre oplever?
Men den er nu noget uhåndterlig og
luftig – den opstandelse, som hører påsken til. Egentlig er det lidt mærkværdigt, at ordet opstandelse også kan
betyde noget, der har at gøre med larm
og opløb – ofte for ingenting. ”Stor
opstandelse for ingenting”, siger vi. Og
så er ordet opstandelse uløseligt knyttet
til påskemorgen. Til det faktum, at graven var tom – at der var sket en opstandelse, som blev mødt med frygt og

tavshed først; så med den glæde, der løber over af fryderåb og lovsang. Her
var der ikke stor opstandelse for ingenting. Her var Jesu Kristi opstandelse fra
de døde; men den var ikke helt nem at
stille noget op med. Den var slet ikke
nem at tale om.
Selv i kirken véd vi ikke altid helt,
hvad vi skal stille op med opstandelsen.
Opstandelsen kan godt trænge til lidt
reklame i kirken – eller trænge til lidt
forkyndelse; for det er det ord, vi bruger om det, vi reklamerer for i kirkens
rum.
Det er faktisk den, der overhovedet er
grundlaget for, at vi er kristne, at vi i
kirkerummet synger salmer, døber
børn, konfirmerer de unge, vier ægtepar og begraver døde med en kristen
begravelse. Opstandelsen er grunden
til, at vi både ved menneskelivets begyndelse og afslutning – nemlig lige
før dåben og lige før jordpåkastelsen
siger de samme ord. Nemlig ordene fra
1. Petersbrev: ”Lovet være Gud, vor
Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store
barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse
fra de døde”.
Opstandelsen er den, vi i kirken lever
og dør og holder søndag på, selv om

intet øje har set den. Den arv, Jesus
Kristus efterlader os, er ikke én, vi
kan sætte i banken eller hænge på
væggen eller stille på en hylde. Den
arv, Han efterlader os, er uforgængelig, ufor-krænkelig og uvisnelig;
for den er sim-pelthen det, at vores
liv – hvordan det så end tager sig ud
– også tager en ny drejning.
Med Kristi lidelse udpenslet i kirkekunsten og opstandelsen sparsomt
repræsenteret i den kan vi nemt holde blikket fæstnet på langfredag.
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Når vi på den måde bliver ved med at
se bagud i stedet for fremad, mister vi

fornemmel-sen for den retning, der kristeligt set er den eneste retning, der giver mening – nemlig opstandelsens retning.
Kvinderne gik til graven for at se til-bage,
og det er vi også tilbøjelige til at gøre, når
vi står ved en grav; men da lyder det samme budskab, som lød til kvinderne den
første påskemorgen – et budskab, der viser
væk fra graven og tilbage til livet. Budskabet om, at Han er opstået, som Han har
sagt det, og at Han er gået forud for os for
at komme os i møde.
Det vil sige, at Han til stadighed som den
opstandne møder os som den umid-delbart
fremskabende af liv af døde. At Han er
virkelighed – ikke bare i forti-den – men
også er det lige nu. At Han i ethvert ord,
der bliver talt om Ham helt frivilligt gør
sig selv nærværende for os og samtidig
med os ved Ånden.
Og det gør Han ved at forstyrre os, bryde
ind i vores liv og kalde os til fællesskab
med sig selv – den levende Gud. Det gør
Han ved at kalde os til et nærvær, hvor vi
ikke så meget ser, som ses, hvor vi ikke i
så høj grad forstår som forstås, ikke i så
høj grad fatter som omfattes.
Alt, hvad der er at sige og fatte om Gud, er
således grundfæstet i, at vi er omfattet af
Jesu Kristi opstandelse.
Opstandelsen sætter simpelthen en ny virkelighed med en begyndelse, vi hele tiden
må starte forfra med – og sikken en begyndelse.
Den Opstandne er ikke bare fortid, men så
sandelig også nutid og fremtid. Ingen af os
kan mere sige, at vi ingen fremtid har; for i
Jesus Kristus har vi alle en fremtid – rig og
fattig, ung og gammel, levende og døde.
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Jesus Kri-stus er uløseligt bundet til fremtid. I Hans navn er der fremtidsmusik. Påskemusik. Det er den musik, der hil-ser det
nye menneske, der påskemor-gen og i dåben genfødes til et levende håb – det menneske, som godt nok har døden som sin
grænse, men ikke som sin Herre.
I filmen Hvidstensgruppen fra 2012 står
Marius Fiil og hans jævnaldrende medlemmer af en modstandsgruppe ved Randers
foran deres dødsdom. Da rejser han sig for
at tale til 3 sortklædte nazi-dommere. Han
siger: ”Vi hader ikke jer tyskere; for I er
mennesker, som vi er det; men vi har gjort
det her for, at det må kunne ske engang –
når krigen er slut – at unge danskere og
tyskere kan række hinanden hånden tværs
over grænsen og gå videre sam-men. Derfor beder jeg om, at de unges liv bliver
sparet.”
Det er et øjeblik af kærlighed og menneskelighed med blik for fremtidshåb midt
i en ellers grusom situation. De unge kvinder blev sparet; men til sidst i filmen ser vi
den grusomme scene, hvor mændene bliver skudt – ung som gammel.
Marius Fiil så ud over sin egen død til en
fremtid, der skulle opstå, hvor forsoningen blev forkyndt og sunget ind imellem de unge og i deres hjerter. Marius Fiil
insisterede på en verden, der rummer mere, end det vi sanser; lever vi kun for det,
vi sanser – ja, så ville en Marius bøje sig
opgivende under ondskaben uden blik for
en le-vende opstandelse for sig og for kom
-mende generationer. Så ville han have set
døden som sin Herre og sidste grænse.
Kun at leve for det, vi kan sanse, er det
samme som at gøre holdt ved lang-fredag
uden samtidig at kunne lade sig omfatte af
påskemorgen – og dens for-sonende op-

K i rk e n y t
standelseshåb. Marius tog sin langfredagsdom alvorligt – fornem-mede dens
udsigtsløshed for de 2 folks mennesker; men han gjorde kun holdt ved
den på sandfærdigste vis ved også at
have blik for de unge som vidner om
en ny menneskelig virkelighed. De

unge kvinder fik mulighed for at være
vidner for fremtiden som kvinderne
ved Jesu grav.
Jens Thue Buelund

Kom og syng med………
Sammen med Dorthe Lundgård
og Anne Grethe Christiansen
øves søndagens salmer kl. 10.00 på søndage,
med gudstjeneste kl. 10.30.
Der kræves ingen forudsætninger, men vi tilstræber en ”fast flok”, der
har lyst til at synge for ved 10.30 gudstjenesterne.

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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Aktivitetskalender
APRIL:
2., 9., 16., 23. og 30.
Aktiv lørdag i Lyne Hallen *
6.
Lyne Friskoles generalforsamling *
10.
Konfirmation i Ølgod Kirke *
15.
Bowlingaften *
27.
”Lynende Sund” *
30.
Stidag *

MAJ:
11.
Udflugt til Tistrup Mejeri *
8.
Konfirmation i Strellev Kirke *
JUNI:
10 -12 Sportsuge i Lyne *
18.
Sommerfest i Lyne Hallen *

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.

