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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

:
Kasserer: Knud Jensen
75 24 56 83
Jagtforeningens hjemmeside:
www.strellevjagt.dk

SLGU:
Forretningsudvalget:
Formand, PR:
Strellev Menighedsråd:
Kent H. Sørensen
27 26 73 64
Formand: Agnethe L. Jensen 61 34 96 41 Kasserer: Mette Raunkjær
51 34 07 52
Kasserer: Anders Jensen
21 79 61 58 Sekretær: Lone Clausager
28 55 16 90
Graver: Corrie Van der Veen 75 25 00 90
eller 22 51 15 42 Udvalgsformænd:
28 49 55 84
Kirkens hjemmeside: www.strellevkirke.dk Fodbold: Susanne Højvang
Håndbold: Lene Heiselberg
61 54 90 66
Præster:
Gymnastik: Lone Clausager
28 55 16 90
Else Juul
20 58 38 32 Billard: Anders Jensen
21 79 61 58
Jens Thue Buelund
75 24 46 62 Badminton: Bjarne Vestergård 21 72 42 44
Volleyball: Johan Jorna
21 75 17 19
Strellev Forsamlingshus:
75 25 02 55 Bodybike: Lars C. Nielsen
22 26 42 75
Formand: Dorte Lundgaard
75 25 03 53 Ungd.klub: Helle Vestergaard 61 78 46 64
Revy:
24 65 93 37
E-mail: annikabertelsen@bbsyd.dk Sommerfest: Kent Sørensen
27 26 73 64
Revy til sommerfest:
Lyne Friskole:
75 25 00 11
revy@lyne.dk
21 22 23 38
Hjemmeside: www.lynefriskole.dk
Sportsuge: Tina Skak
30 11 18 29
Formand: Gitte H. Thrane
52 34 55 84
Leder: Lars-Ole Hjorth
61 62 20 03 Lyne Hallen:
75 25 03 83
Formand: Kristian Dahl
20 22 07 87
Strellev Puljepasningsordning:
Bestyrer: Egon Sørensen
40 35 03 99
Formand: Lone Clausager
75 24 42 75
E-mail: hallen@lyne.dk
Strellev Vandværk:
Formand: Bent Gregersen

75 25 01 70 Bladudvalget:
Kontaktperson: Inger Jensen 75 25 03 87
Strellev Jagtforening:
E-mail: iajensen@bbsyd.dk
Formand: Ernst Øllgaard
75 25 02 75
E-mail: e_r@bbsyd.dk
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Apro pro flygtninge som der er så megen debat om for tiden. Her følger en beretning fortalt af en flygtning –Wolfgang Bohlmann, der har opholdt sig i Strellev Lejren som flygtning fra omkring 1945. Beretningen er en afskrift af en artikel i Ølgod Museums årsberetning fra 1992 men stærkt forkortet, men det fortæller lidt om, at Strellev ”bærer” på en historie, også fra den tid.
Der lå sol over hele landet, hvis marker, enge og skove mangle vand. Den
lille landsby Strellev syntes i junidagene 1992 at være uddød. Ved en hæk
foran et gammelt stråtækket hus overfor kirkegården var en kvinde travlt
beskæftiget. Jeg rodede hele mit danske ordforråd frem, der gennem årene
var blevet nødtørftigt, og spurgte efter
Strellev-lejren. Kvinden mente, at der
næppe var noget tilbage af lejren og
pegede i retning mod Tarp.

greb, ud i byerne på motorcykel med
afblændet lys, for afgive meldinger om
afbrudte forsyningsledninger. I begyndelsen af marts blev Stettin erklæret for
en fæstning. Den røde arme stod ved
floden Oder. Byen blev rømmet bortset
fra alle mænd mellem 16 og 65 år, der
skulle blive for at forsvare byen. På
den tid hang der på mange husfacader
røde plakater, hvorpå der med navn
nævnelse blev oplyst, hvem der var
Min kone og jeg fandt stedet, som var blevet hængt på grund af fejhed overfor
fjenden. Sådanne plakater og oplevelfuldstændig forandret. Her havde en
ser optog et ungt menneske som mig
bonde fundet sin beskedne eksistens.
Han pegede på et skur, og jeg genkend- gevaldigt.
te kulskuret fra den tid, hvor jeg i efter
året 1946 kom til Strellev. Lejren blev Tog forlod byen, for det meste om natdengang beboet af ca. 80 antifascistiske ten på grund af luftangrebene. Vi havde
tyske flygtninge, der var forfulgt af en til opgave at hjælpe med at sætte børn,
eller anden grund af naziregimet, eller
som havde lidt under det. Det var over- kvinder og gamle i kvægwaggoner. I
den forbindelse benyttede jeg mig af
vejen børn, kvinder og gamle. Flygtningene kunne bevæge sig frit i lejren i lejligheden til at klatre og i en jernbane
modsætning til mange andre lejre i
vogn. Efter tre døgn, hvor vi havde
Danmark.
været udsat for flere angreb, og der var
døde og sårede stod toget på banegårMin fødeby er Stettin (i dag polsk) I
den i Flensborg. Jeg var jo ikke regimit hjem fik jeg en antifascistisk, humanistisk opdragelse. I skolen blev vi streret, men så opstod der luftarlarm og
det var min redning, da jeg i forvirrinunder krigen, 1944 uddannet til luftgen sprang op i bremsehuset på en
værnshjælpere ved kanonerne eller til waggon der satte sig i bevægelse og
motorcykelordonnanser. Vi skoleelever kørte mod Tønder. Efter mange omveskulle som 15 - 16 årige under det en- je, og også et kort ophold i Oksbøl lejgelsk-amerikanske forbunds bombean- ren kom jeg i efteråret 1945 til Strellev,
3

til den forhenværende tyske værnemagtsstilling ”Esche” I lejren var der
mange antifascister, hvoraf jeg endnu
husker mange og en del bar præg af, at
var blevet tortureret af Gestapo. Men
der er gået lang tid siden da. Når jeg
betragter billedet af lejren, falder det
mig ind, at vinteren 1946/47 var yderst
snerig og vi havde store problemer
med snemasserne. Lejren blev rømmet
i 1947 og igen efter mange omveje
kom jeg tilbage til Greiswald, som nu
var i den sovjetiske besættelseszone.
Bygningen af muren forhindrede i 40
år rejser til Danmark. Men båndene
blev aldrig revet over. Det er frem for
alt de mennesker, som venligt mødte os
(også landmanden i Strellev) med en
udpræget humanistisk indstilling og
stor forståelse for demokrati. Det er de
rene byer, vejene uden huller. Det er
frem for alt også de sociale indretninger for alle mennesker, og for børn, vi
kunne lide. Det er kulturhuset i Ølgod,
nybyggeriet bag rådhuset, den velplejede Kirkegård i Strellev og den i Oksbøl. Og i Oksbøl anlægget for mere
end 1600 tyske flygtninge, som fandt
er værdigt hvilested ved siden af vandrehjemmet. Det er boulevarden i Esbjerg, som gjorde indtryk, især når man
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aldrig husker den som en vej. Der bliver gjort meget for turismen, som vores
land Mecklenburg/Vorpommern, med
den smukke ø Rügen kunne lære noget
af. Bevarelsen af den kulturelle arv har
imponeret i samme grad som de danske
fodboldspilleres sejr, da vi opholdt os i
landet. Jeg sidder netop med en flaske
Carlsberg, som nu også kan købes hos
os, og overvejer, hvad jeg skal skrive
som afslutning. Tillad mig at drikke en
øl mere. Denne gang fra den hjemlige
produktion. Jeg er nødt til at støtte denne gennem mit forbrug, da hver anden i
Greifsvald er blevet arbejdsløs efter
Tysklands genforening. Årsagen?
Mange virksomheder i øst lå under for
de vestlige foretagenders teknologiske
overlegenhed. I et forenet Europa bliver landene og virksomhedernes konkurrencekamp udkæmpet på den fri
markedsøkonomiske ”slagmark” med
økonomiske ”våben” Danskerne har sat
et tegn – vil det nytte noget? Jeg mener at vi altid burde overveje hvordan
man kan bekrige krigen, hvordan man
kan handle økonomisksocial forsvarligt, således at alle finder livet værd at
leve….

De 3 billeder er alle fra Strellev Lejren.
Photo:Siegfried Gerlich 1943-1945
©Ølgod Museum

1. nov. 30. april
ÅBEN
Mandag - Søndag
Kl. 8.00 - 19.00

1. maj 31. oktober
ÅBEN
Mandag - Søndag
Kl. 8.00 - 20.00
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Nyt fra
Forsamlingshuset
VINTERFEST 2017
Årets store vinterfest med revy finder sted

fredag den 24. februar kl. 19.00 – 01.00.
Revymenu:

Sild m. karrysalat, æg og tomater
Oksekød i peberrodssovs m. kartofler, asier, chips og
solbærsyltetøj.
Isdessert.
Under middagen spilles der sagte musik leveret af: Ole Valentin.
Efter revyen, spilles der op til dans frem til kl. 01.00.
Vi håber rigtig mange vil bakke op om vinterfesten.
Pris:
Tilmelding;

220,- kr. pr. person.
Senest fredag den 17. februar på tlf.
61 24 08 45,
75 25 03 53 eller 30 11 79 03
Venlig hilsen
Bestyrelsen

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
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Generalforsamling
Strellev Forsamlingshus afholder generalforsamling i forsamlingshuset
Torsdag den 9. februar 2017 kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. forslag skal være formanden i hænde én uge før mødet.
Der serveres kaffe med brød.

Vel mødt!

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

Torsdagshygge fortsætter
til 1. april. 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
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Strellev Sogneforening
Strellev Sogneforening holder generalforsamling i Forsamlingshuset
Onsdag den 1. februar 2017 kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. forslag skal være formanden, Dennis, i hænde senest èn uge før mødets
a oldelse.
Dennis har tlf. 2221 6669 og E-mail strellev@bbsyd.dk
Venlig hilsen
bestyrelsen.

BOWLINGAFTEN I TARM BOWLINGCENTER
Fredag den 31. marts 2017 kl. 19.00 - 20.00.
Derefter er der bufet med stort salatbord.
Pris :

200,- kr. pr. voksen inkl. spisning.
110,- kr. pr. barn under 14 år.
Tilmelding: Senest den 20. marts 2017
Til:
John Sandholm, mail; john.sandholm@bbsyd.dk,
eller mobil 4026 0185
eller
Dennis Pedersen, mail; dennismax@bbsyd.dk,
eller mobil 2221 6669

Strellev Sogneforening udlejer flagallé i Strellev for 500 kr. til bryllupper og
andre private fester, hvor folk ønsker det.
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Det er tid til forårsrengøring i Brinkerne, så der er

STIDAG LØRDAG DEN 29. APRIL 2017 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

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

Nedenstående er fra ”Kristelig dagblad” og indlæget er indleveret af
Laurids Gravesen, Strellev.
”Jeg har aldrig kunnet forstå, at borgerligheden har kunnet undvære kristendommen, den er det historiske grundlag for De Konservative, og Venstre har
jo haft Grundtvig i ryggen. Borgerligheden har forarmet sig og smidt folkeoplysningen, højskoleverdenen og troen ud uden at have andet at sætte i stedet
end kampen om vælgerne og en endeløs fokusering på penge.”
ANDERS THYRRING ANDERSEN, Litterat i Weekendavisen
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Lørdag den 25. marts
Kl. 13.00 I LYNE HALLEN
Vi er nu ved at nærme os afslutningen på endnu en god
gymnastiksæson, med masser af aktive og sjove timer.
Derfor vil vi gerne vise jer, hvad vi har lært. Dette
foregår ved vores fælles gymnastikopvisning
med SLGU og HSV-IF
Programmet er:
Forældre/barn
Springmus
Mix 1
0.-3 klasse fra Sdr. vium
Spring/rytmeholdet
Vores gæstehold i år er
´JTH Blaabjerg
Entre: 60 kr. incl stort kaffebord
Arrangør: Gymnastikudvalget
SLGU & HSV-IF
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Strellev-Lyne Gymnastik og Ungdomsforening
Nytårs hilsen
Godt nytår
Vi har et godt tilbud for dem, der har et nytårs forsæt, der skal holdes, eller en for
god jul, der skal væk igen. Da vores spinning ikke kunne samle nok til et hold i
år, vil vi tilbyde, at man kan leje en spinning cykel til at stå der hjemme i et halvt
år, så der er mulighed for at komme i god form inden sommeren. Prisen vil være
kr. 200,- for 6 måneder, kunne det have interesse. Kan du kontakte Lars Nielsen,
tlf. 2226 4275 eller Kent Sørensen, tlf. 2726 7364.
Vi har nogle arrangementer, der skal afvikles i løbet af 2017, så er der nogen, der
kunne have interesse i at hjælpe med planlægningen af disse, hører jeg gerne fra
dig. Det drejer sig om loppe marked her i foråret samt sportsuge i juni måned.
Sidder du og har nogle gode ideer, så kontakt Kent Sørensen tlf. 2726 7364.
Venlig hilsen
Strellev-Lyne G.U.

Strellev Vandværk
holder generalforsamling i marts i
2017. Datoen oplyses i Ølgod Ugeavis.
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K i rk e n y t
Menighedsrådsmøder i forsamlingshusets lille sal
onsdag den 22. marts kl. 19.30
onsdag den 10. maj kl. 19.30
Corrie har den 3. januar fået opereret et knæ, så hun er sygemeldt nogen måneder. Eventuel henvendelse kan ske til kirkeværge Annelise
Sørensen, telefon 3038 1932 eller formand Agnethe L. Jensen, telefon
6134 9641

Kom og syng med………
Sammen med Dorte 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.
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K i rk e n y t
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.

Februar:
5. sidste s. e. H. 3 k.
12. septuagesima
19. seksagesima
26. Fastelavn

9.00 Juul
Ingen
Ingen
10.30 Juul

Kirkekaffe

Marts:
5. 1. s. i fasten
12. 2. s. i fasten
19, 3. s. i fasten
26. Midfaste

9.00 Buelund
10.30 Buelund
10.30 Juul
Ingen

Kirkekaffe

April:
2. Mariæ bebudelse
9. Palmesøndag
13. Skærtorsdag

9.00 Juul
10.30 Buelund
Ingen

Kirkekaffe

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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K i rk e n y t
Tidens indhold

Tiden kan vi tænke over her en måneds
tid efter nytår. Tiden er et underligt
fænomen. Der kan filosoferes meget
over den. Hvorfor er der tid? Hvor
kommer tiden fra, og hvor går den hen,
når den går? I vores kultur forstår vi
tiden ud fra uret og kalenderen. De er
vore tidsmålere. Uret definerer de små
tider og kalenderen de store tider.

Togene kører slet ikke præcist. De har
nok ikke ret meget styr på tingene, siger vi nordboere til hinanden. Vi bringer vores medbragte tidsopfattelse med
som dommer af andres liv med tiden;
men måske bunder det oplevede ikke i
dovenskab og sjusk – men i netop et
andet liv med tiden på steder, hvor dagligdagen ikke er indrettet så reguleret
som hos os.

Vi i vores kultur er helt afhængige af de
tidsmålere. Vi står op, når vækkeuret
siger det. Vi møder på arbejde til tiden.
Bussen kører, Superbrugsen lukker til
lukketid. Kirkeklokken ringer … alt
sammen sker det på aftalte klokkeslet.
Uret tikker og æder sekund efter sekund, mens vi bevæger os frem af tidslinjen. Time efter time. Dag efter dag.
År efter år.

En dansker oplevede en indisk jernbanestation. Han var irriteret over, at
togene ikke kørte til tiden. Det var ikke
minutters forsinkelse som hos os. Det
var døgns forsinkelse! Han var mødt op
ved den tid, hvor han forventede, at
toget ville køre; men der var ikke noget
tog. Rastløst vandrede han op og ned ad
perronen kogende irriteret.

Sådan oplever vi det; men det er meget
kulturbestemt. Andre steder i verden
opleves tiden helt anderledes. Hvis vi
besøger de kulturer, så har vi vores
egen tidsopfattelse med. Og så forstår
vi ikke for alvor den fremmede kulturs
forhold til tiden. Mændene arbejder
kun, når de mangler penge, siger vi om
de andres levevis. De er vist dovne.

ikke; for der sker ikke noget!”

Indtil han fik øje på en inder, som sad
roligt på en bænk ventende på et tog;
Vi kan godt engang imellem drømme
om at sætte tiden i stå. Vi kan ønske, at for ham var det ikke noget problem, at
et lykkeligt øjeblik kunne trækkes ud, toget ikke var kommet. Det skulle nok
så vi fik tid til at opleve det; men tiden komme. Og han skulle nok nå frem.
går ubønhørligt videre. Og vi går med, Han havde en anden tidsopfattelse end
indtil vi en dag dropper ud af tidens
os. Hans tid var ikke bestemt af uret.
bevægelse. Så er vi ikke med mere;
Tiden var for ham bestemt ud fra dens
men tiden går videre – og slægt følger indhold. Hvis ikke der sker noget – jaefter slægt.
men så går tiden ikke. ”Jeg keder mig
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Så forskelligt kan tiden forstås under
forskellige livsformer. Bibelen har også
sin tidsopfattelse, som er præget af den
kultur, som den blev til i. Det afspejler
sig f.eks. i Paulus’ juleevangelium i
brevet til Galaterne (kap. 4 v. 4-7): ”Da
tidens fylde kom, sendte Gud sin Søn
…”, siger Paulus. Og hos Lukas i hans

K i rk e n y t
evangelium hedder det i kap. 2 i v. 21 –
Inderen var præget af en fred, som i
efter juleevangeliet - egentlig: ”Da 8
kristendommen kulminerer med Guds
dage var fyldt, og han skulle omskæfred. Tidens fylde kommer til os med
res, fik han navnet Jesus …”.
Hans velsignelse, når vi bærer roen og
Bibelens tidsopfattelse er tålmodig. Det forventningen med os. Med det løfte
vigtigste sker, når tiden er til det – i
foran os vil vi sammen kunne gå videre
tidens fylde; men først er der andre
ind i det nye år – i Jesu navn.
ting, der skal falde på plads. Der er inJens Thue Buelund
gen begivenheder, der er overflødige.
Det hele er med til at fylde tidens kar.
De små ting får en anden betydning,
fordi de er med til at bære de store ting.
Ventetid er ikke spildtid. Ja, i Bibelens
univers er der plads til noget så uproduktivt som hvile og forventning, tålmodighed og udholdenhed. Det er størBillederne fra Strellev Kirke er taget af
relser, som vi savner, og som vi har
svært ved at få plads til i vort verdens- Anny og indsendt af John Nielsen.
billede.
Kan vi hente dem tilbage? Det er
spørgsmålet. Vi kan naturligvis ikke
indføre – eller genindføre – Bibelens
tidsopfattelse. Generationer før os har
levet i denne opfattelse af tid, når de
har gennemlevet en fastetid, før der
kunne festes – festes i en tidens fylde:
Adventstidens faste før julefesten juleaften og den lange fastetid før påskedags indledning til flere festdage.
Vi kan ikke lave om på tiden og verden; men for vores egen del kan vi
tænke anderledes. Så er der måske også
noæget, som bliver anderledes. Til en
vis grad kan vi opdrage os selv i en
anden tidsopfattelse – men også kun til
en vis grad. Dybt nede er vi fanget af
det ver-densbillede, som vi er vokset
op med.
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Juletræet
med
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Aktivitetskalender
APRIL:
FEBRUAR:
Stidag *
1.
Sogneforeningens generalforsaml. * 29.
9.
Forsamlingshusets generalforsamling *
MAJ:
24.
Vinterfest
10.
Menighedsrådsmøde i Forsamlingshusets lille sal
MARTS:
9.
Fællesmøde for foreninger i Strellev *
Vedr. * Se inde i bladet
22.
Menighedsrådsmøde i Forsamlingshusets lille sal *
31.
Bowling i Tarm Bowlingcenter *

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.

