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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                            
                                     
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 
Kirkens hjemmeside:  www.strellevkirke.dk 
 
Præster:   
Else Juul                                    20 58 38 32 
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  
             E-mail: annikabertelsen@bbsyd.dk 
 
Lyne Friskole:                          75 25 00 11 
Hjemmeside: www.lynefriskole.dk                                   
Formand: Gitte H. Thrane        52 34 55 84 
Leder: Lars-Ole Hjorth              61 62 20 03
  
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                      27 26 73 64 
Kasserer: Mette Raunkjær        51 34 07 52 
Sekretær: Lone Clausager         28 55 16 90 
 
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  61 78 46 64 
  
Sommerfest: Kent Sørensen      27 26 73 64    
Revy til sommerfest:   
                 revy@lyne.dk            21 22 23 38 
Sportsuge: Tina Skak                30 11 18 29 
 
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
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Mød op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016. 
 
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste 
rammer for en levende og relevant sognekirke i dit sogn. Der er valg til menig-
hedsrådet - og det er din chance for at få indflydelse på din kirke. Stil op som 
kandidat - eller kom og vær med til at vælge et nyt menighedsråd. 
 
KOM TIL ORIENTERINGSMØDE 
Alle menighedsråd indbyder til et offentligt menighedsmøde. Her orienterer me-
nighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og om reglerne for menig-
hedsrådsvalget. 
 
BLIV KANDIDAT 
De fleste steder holder menighedsrådet et opstillingsmøde i forlængelse af orien-
teringsmødet. Her kan der opstilles kandidater til valget. Det er altså typisk her 
du skal møde op, hvis du ønsker dit navn på en kandidatliste. Opstillingsmødet 
er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun 
indleveres en liste (se afsnittet ”Opstillingen i praksis”). 
 
Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er 
fyldt 18 år, kan som udgangspunkt stille op på en kandidatliste til valget. Listen 
skal have opbakning fra mindst fem stillere. 
 
VÆLG DIT MENIGHEDSRÅD 
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste der 
bliver indleveret – og dermed er det på opstillingsmødet, at du kan få indflydelse 
på, hvem der bliver valgt til det næste menighedsråd. 
 
Indleveres der flere lister er der valg i sognet d. 8. november 2016. 
 
OPSTILLINGEN I PRAKSIS. 
Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidatlisterne. Den kan hentes 
på www.menighedsraadsvalg2016.dk  eller www.km.dk.  Den udfyldte liste skal 
indleveres senest d. 27. september 2016 kl. 19.00 til indleveringsstedet i sognet. 
(Menighedsrådet). 
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Nyt fra  
          Forsamlingshuset 

Efterårsmarked i Strellev Fordamlingshus 
Lørdag den 8. oktober 2016 fra kl. 10.00 - 15.00 

 
Alle der har lyst, kan få en stand. Et bord som er 2,40 m langt = en stand,  
og koster 125 kr. (Bemærk: Vi har fået nye borde, som er længere end de gamle)   
 
Se i dine gemmer, om ikke der skulle være noget at sælge på dette marked. 
 
Forsamlingshuset sælger kaffe og kage samt sodavand. 
 
Ring og bestil en stand på tlf. 7525 0353 eller 3011 7903 
 
Man kan komme og stille op allerede kl. 08.00  
(Der serveres kaffe og et lunt rundstykke til kræmmerne kl 08.00) 
 
På vegne af bestyrelsen 
Dorte Lundgaard 

Ålegilde 
Fredag den 28. oktober 2016 kl. 19.00 - 01.00 

 

 
Musikken leveres af Søren Nielsen med band. 
Pris for mad og dans: 220 kr. pr. person. 
Tilmelding senest den 20. oktober på tlf. 6124 0845 - 7525 0353 eller 3011 7903 
dog vil vi naturligvis gerne, hvis man  tilmelder sig i god tid. 
Først til mølle princip. 
Traditionen tro, serveres stegte ål med kartofler og persillesovs samt rødbeder.  
Herefter kaffe og is. 
Hvis man ikke er til ål, - kan der bestilles wienerschnitzel med tilbehør. 
I baren kan man købe drikkevarer af enhver art. 
 
Venlig hilsen 
bestyrelsen 
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Torsdagshygge starter op igen 
torsdag d. 6. oktober kl. 9.30 i forsamlingshuset. 

 
Der er kaffe og rundstykker, et par sange fra højskolesangbogen, 

og så ellers mulighed for at spille kort, spille eller hvad man ellers kunne ha lyst 
til. 

Pris: kr. 20. 
 

Sogneforeningen - Forsamlingshuset - Menighedsrådet 

 
OBS!   KÆMPE JULEBASAR  med spisning i forsamlingshuset 

fredag den 25. november 2016 fra kl. 17.00 
 
Er man interesseret i at give en gave til basaren, kan den afleveres hos  
Birthe Pedersen eller Dorte Lundgaard senest et par dage før markedet. 
 

Da Forsamlingshuset ikke længere havde brug for sin transportable talerstol, så 
fik jeg den. Kørte den til Jacob i Uldum, og den blev så  
brugt ved årets grundlovsmøde.  Talerne er højskoleforstander Kurt Willumsen 
og medlem af folketinget for Alternativet:  Josephine Fock.  
Hilsen Hans V.  

Hermed billede af talerstolen - først Kurt W. og så Josephine Fock.  
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Vi havde en hyggelig Grill aften i Strellev Forsamlingshus den 11/8,.hvor der 
var ca. 30 personer mødt op. Der blev hyggesnakket omkring grillen og der var 
god stemning ved bordene.En god måde at mødes på kryds og tværs i sognet og 
få en snak med nogen man måske ikke ser så ofte. 

Birthe Riknagel 
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Strellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev Sogneforening 
 

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

Fællesmøde for foreningerne i Strellev er torsdag den 9. marts 2017 kl. 19.30 i 
Strellev Forsamlingshus. 
Mødeleder i 2017 er Strellev Jagtforening. 

 
 
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. 
 
 

 
STIDAG LØRDAG DEN 1. OKTOBER 2016 KL. 10.00. 
De grønne områder i Brinkerne skal gøres klar til efterår og vinter, så derfor 
afholdes stidag lørdag den 1. oktober kl. 10.00 til ca. 12.30. 
 
Derefter er sogneforeningen vært ved grillpølser, 
kaffe og øl/sodavand. 
Medbring gerne redskaber og evt. trillebør. 
 
VELMØDT ALLE DER KAN 
Arr, Sogneforeningen.  
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STRELLEV REVYEN 
Så er det nu, du skal komme frem med dine sjove historier og oplevelser!  
Har du noget, vi evt. kan bruge til revyen, så skynd dig og send en mail  
til Annika Bertelsen på:  

annikabertelsen@bbsyd.dk 
 

        Hilsen Revyholdet 

BOWLING med SLGU 
 

Har du hjulpet til i SLGU ved 
sommer aktiviteter, sportsfest, sommerfest 

m.m 
 

Har vi ikke lige været forbi dig med en invitation, 
skal du ikke tøve med at melde dig 

til bowling med spisning i Tarm Bowlingcenter  
Onsdag den 12. oktober kl. 17.45 

 

Vi bowler fra kl. 18.00-19.00, hvorefter vi spiser og nyder hinandens selskab. 
 

Til maden serveres enten en lille øl eller vand. 
Drikkevarer resten af aftenen står for egen regning 

 

Håber du har lyst til en hyggelig aften sammen med andre frivillige i SLGU 
 

Tilmelding senest d 5 oktober 
Til  

Hanne Uhd             28 44 73 64 
Susanne Højvang   28 49 55 84 

 

Med venlig hilsen 

SLGU 
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ÅBEN  
Mandag - Søndag  
Kl. 8.00 - 19.00 
               

  1. nov.  - 
30. april 

  1. maj -  
31. oktober 

ÅBEN  
Mandag - Søndag  
Kl. 8.00 - 20.00 

Meddelelse fra Strellev Vandværk 

 

På grund af en række tab på forbrugere de sidste år, blev det vedtaget 

på sidste generalforsamling, at vandafgift fremover skal opkræves for-

ud. 

Således gælder  a´ conto opkrævning pr. 10. august 2016 for 9 måne-

der I stedet  for 6 måneder.  Ligeledes vil afregning i februar 2017 gæl-

de 9 måneder, og dermed er forudbetaling (6 måneder) implementeret. 

Husk at meddele vandværket, hvis der sker større ændringer i forbru-

get. 

 
Strellev Vandværk 
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Forsætter næste  side 
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Billard 2016/2017.  
 
Så står endnu en billardsæson for døren. Vi holder opstart tirsdag den 30. august kl. 
19.30 i billardlokalet på 1. sal i Strellev Forsamlingshus. Er der nogen, der gerne vil i 
gang med at spille, kan de møde op denne dag. 
Der vil være åben billard de efterfølgende uger hver onsdag kl. 19.30. Dukker der in-
gen op efter nogle gange, lukker vi onsdagene ned igen, men man kan altid kontakte 
udvalget og aftale noget. 
Der spilles turneringskampe mandage og tirsdage i lokalet fra kl. 19.00 til ca. 20.30, så 
da vil lokalet være optaget. 
 
Prisen for en sæson er: 
Turneringsspiller inkl. startbog  1000 kr. 
Hyggespiller                                       850 kr. 
Evt. formiddag og eftermiddag          700 kr. 
 
Vi er en nøgleklub, og når kontingentet er betalt, kan man få 
en nøgle mod at betale 100 kr. i depositum. 
 
Billardudvalg:  
Anders Jensen, tlf. 2179 6158 
Niels Borg,       tlf. 2122 2338 
 
Vel mødt 

TUSIND TAK… 
For gaver, sange, taler, underholdning og det flotte kagebord i forbindel-
se med min afskedsreception som skoleleder på Lyne Friskole… 
Hilsen Klaus Korsholm 
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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. 

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

September: 
4.   Kl. 9.00 Juul               Kirkekaffe 
11. Cykelgudstjeneste   (se nærmere omtale) 
18. Ingen 
25. kl. 10.30 Buelund    Høstgudstjeneste 
     Opvarmning af salmer kl. 10  
 
Oktober: 
2. Kl. 9.00 Buelund     Kirkekaffe 
9.kl. 10.30 Juul    Opvarmning af salmer kl. 10. 
16. Ingen 
23. kl. 10.30 Buelund  Opvarmning af salmer kl. 10. 
30. kl. 10.30 Buelund  Opvarmning af salmer kl 10. 
 
November: 
6. Kl. 16.00 Buelund  Alle Helgen (ingen kirkekaffe) 
     (se nærmere omtale) 

 K i rke ny t  
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Menighedsrådsvalg 
2016 i Strellev sogn 

Der skal vælges nyt menighedsråd i Strellev sogn  
bestående af 5 medlemmer. Selve valget finder sted den 
8. november 2016, men det er nu forberedelserne går i gang. 
Derfor indkaldes alle interesserede til orienteringsmøde: 
     tirsdag den 13. september kl. 18.30 
i Strellev Forsamlingshus. 
Vi starter med at spise sammen, hvorefter mødet går i gang. 

Valg af dirigent 
Menighedsrådets opgaver og kompetence. 
Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 
Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet 
Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidatlister og afvikling af  
valget. 
Afslutning 

I Strellev er der tradition for aftalevalg, dvs kandidaterne bliver valgt på et op-
stillingsmøde, 
hvilket bliver det reelle valg. 
I forlængelse af orienteringsmødet vil der – hvis de fremmødte ønsker dette – 
være mulighed  
for at afholde et 
Opstillingsmøde 

Valg af stemmetællere 
Beslutning om valgform 
Opstilling af kandidater til menighedsrådet 
Debat og mulighed for spørgsmål 
Valg af kandidater og stedfortrædere 
Valg af stiller (mindst 5 og højst 15) 
Eventuel 

Opmærksomheden henledes særlig på, at menighedsrådsvalget den 8/11 aflyses, 
hvis der ved indleveringsfristens udløb den 27. september kl. 19.00 kun er indle-
veret ’en gyldig kandidatliste til valgbestyrelsen. 
                             

 Med venlig hilsen 
                        Strellev Menighedsråd 

 K i rke ny t  
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 K i rke ny t  

Høstgudstjeneste 
 

søndag den  25. september  
kl. 10.30 

Cykelgudstjeneste 
 

Søndag den 11. september arrangerer Ølgod og Strellev Me-
nighedsråd sammen  

en cykelgudstjeneste. 
 

Vi starter med brunch i Strellev Forsamlingshus kl. 11.00 Derefter er der 1/3 af 
gudstjenesten i Strellev Kirke. Herefter går turen til Ølgod Kirke, hvor vi (ca. 

12.30) fortsætter med næste del af gudstjenesten for til sidst at cykle til Bejsnap 
Kirke, hvor vi slutter gudstjenesten (ca. 13.30) . 

Efter gudstjenesten slutter vi af med kaffe. 
Der er ingen tilmelding. 

Og man er også rigtig velkommen til at tage turen i bil. 

Alle Helgens gudstjeneste. 
 

Søndag den 6. november er det Alle Helgen søndag. 
Her vil vi mindes, dem vi har mistet, - og navnene på dem, der er døde i det 

forløbne år, vil blive læst op. 
 I Strellev er der gudstjeneste kl. 16, og her er der mulighed for at tænde lys og 

sætte på sine kæres grave. 
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 K i rke ny t  

At få lammelse i hjertet løf-
tet af sig  
”Prøv lykken!” Fra alle sider bliver der 
appelleret til os. Der er banko og lotto. 
Der er skrabespil. ”Kom og spil med!”, 
lyder det. ”Det kan lige så godt være 
dig, der løber med heldet.” Chancerne 
er måske ikke imponerende store; men: 
nogen skal jo vinde! 
Det er kun leg, siger vi; men er det 
sandt? Sådan som vi falbydes med spil-
lemulligheder, kan man godt underti-
den få fornemmelsen af, at der også 
gemmer sig en livsholdning i det. At 
det er livet selv, der opfattes som et 
lykkehjul – indrettet efter tilfældets lov 
med få lykkelige vindere og flere tabe-
re.  
Skræmmende er det på en måde. Og så 
dog også i en eller anden forstand for-
jættende. Hvert øjeblik kan det trods alt 
alligevel lige så godt være mit num-
mer, der kommer ud. 
Mens vi drømmer om den store ge-
vinst, er der vel andet, vi skal skønne 
på her og nu? Hvert øjeblik vi lever, 
står vi overfor en fordring med dét ind-
hold: ”Husk, du skal elske!” Det vil 
sige: ”Husk, du skal leve!” Det er det, 
du i sidste ende har fået livet til. Og det 
gør en forskel – både for dig selv og 
for andre, om du så også gør det. Også 
du, som måske af forskellige grunde 
kun kan lidt. 
At elske kan opleves som et stort for-
langende, der kræver et overskud at øse 
af: ”Jeg har ikke haft chancen. Jeg har 
altid stået helt alene. Jeg er altid kom-
met allersidst og ”i den sorte gryde”.” 

”Hvis jeg fik nogle bedre muligheder. 
Hvis livet bare én gang for alvor ville 
begynde for mig, og jeg ikke bestan-
dig var henvist til drømme om den lyk-
ke og det liv, som andre oplever …”. 
”Hvis jeg i det mindste bare havde én 
eneste, der ikke lod mig alene. Én, der 
så mig som mere end en brik, der bare 
er blevet til overs i tilfældighedernes 
spil.” 
Prøv at se den lamme, som lå og vente-
de på helbredelsen ved Bethesda Dam i 
dét lys. For ham var livet blevet en ene
-ste venten på heldet i et tilfældigheder
-nes spil (se Johannesevangeliet kap. 5 
v. 1-15).  
Det sceneri, der udspiller sig omkring 
ham, er som et vrængbillede af det liv, 
der skulle være. Det er den indædte 
indelukkethed, hvor hver enkelt kun 
kan tænke på sin egen skæbne. Det er 
den ubønhørlige konkurrence. Usolida-
riteten. Og med dén følger misundel-
sen. 
Men nu kommer Jesus en dag og spør-
ger: ”Vil du ud af det her? Vil du være 
rask?” 
Manden vil selvfølgelig være rask; han 
vil leve. Den, der vil leve, kan aldrig 
ønske at få sine muligheder for livs-
udfoldelse begrænset. De manglende 
muligheder for ham har bevirket, at 
han har ligget ved Bethesda Dam i alle 
de mange år. 
Åbenlyst er det, at Jesus giver manden 
mulighed for at tage livet på sig, som 
han beder ham om at rejse sig, tage sin 
båre og gå. Han skal frigøres fra at fo-
kusere på hjælpeløsheden – både i form 
af hans lammede krop og udtrykt i, at 
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han ingen har til at hjælpe sig ned i 
dammen. 
Vel rummer et ja til livet, at den, som 
er syg, må se det som en velsignelse at 
blive rask; men et ja til livet, som kun 
mener, det er umagen og livet værd, 
hvis alt går op i en succesfuld enhed, 
det er ikke et sandt og helt ja til livet. 
Det er ikke et ja til det faktiske liv, som 
Gud lægger i hænderne på os. 
Et helt ja til livet, det er at tro, at jeg 
lever for Guds ansigt og er til for en 
større Himlens velsignelse – også når 
”mit nummer i lykkens spil” ikke kom-
mer ud. Det er at tro, at der er noget at 
leve for – også selv om der bliver ved 
med at være nok at kæmpe med. Det er 
at tro, at liv er liv – ikke bare i glæden, 
men også i sorgen. Ikke bare i fornøjel-
serne og festen, men også i det almin-
delige og måske drøje slid. 
Et helt ja til livet favner så vidt. Og det 
er også altid et ja til forpligtelserne. At 
jeg skal huske, at der er en fordring om 
at elske, som jeg ikke bare kan løbe fra, 
og at jeg bliver skyldig og mister mig 
selv som et sandt menneske, hvis jeg 
alligevel forsøger at lade være med at 
elske. 
Men hvad nu, hvis det sidder som en 
lammelse – ikke i benene, men i hjertet 
– at man ikke på den måde vil - eller vil 
kunne – sige ja til livet, som Gud læg-
ger det hen til os? 
Lammelsen i hjertet er, når man ser sig 
selv i en fuldstændig hjælpeløs situa-
tion. Jesus træder et skridt nærmere den 
lamme, så han ikke ser sig helt alene 
med sin hjælpeløshed. Lykkens nådes-
løse spil er han ikke henvist til mere, 
som han ellers har vænnet sig til at tæn-

ke; den, som ingen har, må få mu-
lighed for at se, at han har Gud. Selv 
for den mest fortvivlede skal der ikke 
gives op, hvis han eller hun kan eller 
vil ledsages ud af sin hjertelammelse – 
ledsages til at se, at Gud bevarer mag-
ten til at kunne forvandle i det små – en 
forvandling til at se fortrøstningsfuldt 
og måske med forventningsfuld glæde 
på sit liv trods stadige begrænsninger. 
Som et tegn på at se op fra lammelse til 
nye muligheder med sit liv siger Jesus 
til manden: ”Stå op!” Og manden rejser 
sig og går. Ud i solen. Ud under den 
åbne himmel. ”Og synd ikke mere” – 
eller: gør ikke fortræd på dig selv ved 
at lukke af for udveje med håb, siger 
Jesus som sin befaling til ham, da Han 
ser ham igen. 
Den, der er lam i benene, kan også le-
ve; men den, der er lammet i livet, fordi 
han er lammet i sin tro, så han kun ser 
sig selv og glemmer – eller ikke ople-
ver sig i stand til – at løfte blikket op ad 
mod himlen, ud ad mod verden og hen 
mod andre, han er den, der for alvor er 
ilde faren. 
Men se du nu op, menneske, når du har 
mødt et varmt, opmærksomt blik på 
dig. Der ligger verden, og der er dit liv! 
Lev det nu, som du kan – med de mu-
ligheder og de begrænsninger, det har. 
Lev det i tro. Lev det med håb. Find 
ikke på udflugter for ikke at være nær-
værende i den fordring, at der er noget, 
du skal. 
Og sig ikke, at Himlen er lukket, og du 
kun har dig selv, så du er prisgivet – 
dømt til at tabe; for Himlen er åben! 
Kristus er hos dig, har vi fået at vide fra 
vores dåb. Han er hos dig med den til-
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Kom og syng med……… 

 
Sammen med Dorthe Lundgaard 
og Anne Grethe Christiansen  
 

Kan du li' at synge, så mød op i Strellev 
Kirke kl. 10 de søndage, hvor der er 
gudstjeneste kl. 10.30. 
 

Velkommen til en kop kaffe og til opvarmning af 
søndagens salmer forud for gudstjenesten. 
 

givelse og nåde, der gør det muligt at 
komme videre – også når du har sat alt 
over styr og ser ud til at have alle odds 
imod dig. 
Kristus kom for at vække vores tro og 
tillid, så vi får mod til at rejse os – og 
leve – rejse os om ikke andet så i over-
ført betydning med sind og livsmod.  
Han kom for at tænde håbet som livets 
flamme. Håbet, ja! Ikke drømmen om 
heldet, der nemt kan få hænderne til at 
synke i opgivelse, mens livet løber ud 
som sand mellem fingrene, som et ån-
depust, og fremtiden i øvrigt bliver låst 
fast i billedet af det blinde tilfældes 
unåde – en tilfældighed, der mere og 
mere sandsynligt skal vise sig at blive 
en forfængelig drøm. 
Han kom for at tænde håbet! Håbet, der 
får hjertet til at slå, fordi håbet på én og 
samme tid gør fremtiden mulig og nuti-

den nærværende. Vi er virkelig til for 
Guds ansigt – ikke den blinde chance. 
Vi er omsluttet af Hans nådes favntag. 
Også de dage, hvor der bliver ved med 
at være nok at slås med, udfordringer, 
vi skal svare på, ansvar, vi skal leve op 
til. Vi må se i øjnene, at der er så meget 
i livet, der aldrig går op. 
Hvis vi kan tro det, kan også vi rejse os 
som frie mennesker. Befriet – ikke fra 
det vidunderlige og vanskelige og ube-
regnelige liv; men med syndernes for-
ladelse og Guds barmhjertighed befriet 
til det vanskelige og vidunderlige liv. 
Befriet til at leve det i at se takkemulig-
heder og se, tage imod og vise med-
menneskelighed.  
 Jens Thue H. Buelund  
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AUGUST: 
30. Billardopstart * 
 
SEPTEMBER: 
11. Cykelgudstjeneste * 
13. Menighedsrådsvalg *  
25. Høstgudstjeneste * 
27. - 29. Højskoledage i Lyne Forsam- 
 lingshus * 
 
 
 
 

 
 
OKTOBER: 
 1. Stidag * 
 6. Torsdagshygge starter * 
 8. Efterårsmarked * 
12 SLGUs bowling for hjælpere * 
28. Ålegilde * 
 
NOVEMBER: 
 6. Alle Helgens gudstjeneste * 
25 Julebasar * 
 
Vedr. * Se inde i bladet 
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