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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    61 34 96 41 
Kasserer: Anders Jensen           21 79 61 58 
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 
                                           eller 30 11 79 03 
 
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: Pia Johannesen         52 34 55 26 
E-mail:  bicarilla@gmail.com 
 
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 tlf.                27 26 73 64                                      
E-mail: slgu-formand@lyne.dk  
Mette Raunkjær tlf.                   31 34 07 52 
E-mail: slgu-kasserer@lyne.dk      
Lone Clausager tlf.                    28 55 16 90 
E-mail: slgu-sekretær @lyne.dk                                                 
 
Udvalgsformænd: 
Susanne Højvang tlf.                 28 49 55 84 
E-mail: slgu-fodbold@lyne.dk  
Lene Heiselberg tlf.                   61 54 90 56 
E-mail: slgu-håndbold@lyne.dk                     
Lone Clausager tlf.                    28 55 16 90 
E-mail: slgu-gymnastik@lyne.dk                                           
Anders Jensen tlf.                      21 79 61 58 
E-mail: slgu-billard@lyne.dk                                      
Bjarne Vestergård tlf.                21 72 42 44 
E-mail: slgu-badminton@lyne.dk 
Johan Jorna tlf.                          21 75 17 19 
E-mail: slgu-volleyball@lyne.dk                                                    
Lars C. Nielsen tlf.                    22 26 42 75 
E-mail: slgu-cykling@lyne.dk                                                             
Helle Vestergaard tlf.                61 78 46 64 
E-mail: slgu-ungdomsklub@ lyne.dk                                     
  
Sportsuge E-mail: slgu-formand@lyne.dk 
 
Sommerfest: Kent Sørensen      27 26 73 64    
Revy til sommerfest tlf.              21 22 23 38   
E-mail: revy@lyne.dk             
 
Lyne Hallen:         75 25 03 83 
Formand:  Kristian Dahl       20 22 07 87 
Bestyrer: Egon Sørensen           40 35 03 99 
E-mail: hallen@lyne.dk 
 
    
Bladudvalget:  
Kontaktperson: Inger Jensen     75 25 03 87 
E-mail: iajensen@bbsyd.dk  
 

F���������	�����
: 

Bladets læsere ønskes  
GOD SOMMER 
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Strellev-Lyne Gymnastik og Ungdomsforening  

 

 
 
 

Strellev Cykel og 
Fritidspark 

 
Man er nu i fuld gang med at realisere en cykel og fritidspark på det tidligere sta-
dion i Strellev. 
Der er oprettet en cykelklub i SLGU med ca. 30 til 40 medlemmer, som er i akti-
vitet hver mandag aften under ledelse af Lars Clausager.Nielsen. Indtil videre på 
en interimistisk bane, som i løbet af sommeren gerne skulle udvikle sig til en ak-
tiv mountainbike bane og en ”pump-track” bane med sving og pukler. Kik derop 
en mandag aften og nyd aktiviteten.  

Det er et stort projekt, som man er i gang med. Den første store donation er i hus. 
Syd Energi vil støtte projektet med 100.000 kr., meget flot må man nok sige! Af-
tale med kommunen om driftstilskud er også på plads, samt brugsaftalen af områ-
det. Vi mangler på nuværende tidspunkt byggetilladelsen, så vi er i gang. Når du 
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læser dette er der afviklet cykelsponsorløb, som gerne skulle indbringe et lille 
pænt beløb til anlægget. 
 
Så det er et spændende projekt, vi er i gang med. Det vil også kræve en masse 
frivilligt arbejde, som vi jo er så vant til her i de små samfund, og forhåbentlig  
nogle gode tilskud fra de fonde, som vi er i gang med at søge og har søgt. 
 
Vi synes, der er mange fordele ved netop at placere banen på det tidligere stadi-
on i Strellev. Der er særdeles gode parkerings forhold, der er klubhus med bad 
og omklædning, en fin legeplads, der er boldbane, og der er lysanlæg på banen, 
så man kan benytte den om aftenen. Ligeledes er det planen, at der skal være 2 
shelters  med bålplads, så man kan overnatte i området. Der skal plantes, så det 
falder ind i naturen, en lille byskov om man vil, som  kan benyttes af alle. 
 
Så med disse store planer er vi sikre på, at området vil få et væsentligt værdiløft, 
samt at man kan nyde den skønne natur, der er i området omkring Strellev. 
Vi vil gerne være med til og højne kommunens slogan ”VI I NATUREN”, samt 
at det bliver et godt aktiv for SLGU og Lyne Friskole i fremtiden. 
 
På vegne af udvalget, Tage.   
                                                           

Vort motto. 
Fælles hjælp fælles glæde. 

Fredag den 19. maj kørte de 61.000 kr. ind på 1 time til cykel- 
sponsorløbet til fordel for Strellev Cykel og Motionspark. 
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Nyt fra  
          Forsamlingshuset 

TAK 
Vi vil gerne her benytte lejligheden til at sige mange tak til alle , der mødte op 
til forårsrengøringen i forsamlingshuset! Vi fik, i løbet af 3 timer, givet hele 
huset en ”overhaling”, - og ombetrukket de sidste stole, så vi nu råder over 120 
stole med ens betræk. 
På vegne af bestyrelsen Dorte Lundgaard 

Sæt allerede nu X i kalenderen den 25. august.  
 
Her indbyder vi  til GRILL- og  KROLF aften på krolfbanen på Tarpvej 
13, hos Ellen og Ove Smidemann.  
 
Vi mødes klokken 18.00. Her vil grillen være klar, så vi kan spise og spille lidt 
på skift. Der vil være tre forskellige slags kød, bagte kartofler, brød, salat samt 
diverse ”dyppelser.” Pris: 100,- kr. for voksne - 50,- kr. for børn under 12 år.  
ALLE kan være med til dette arrangement!  
 
I tilfælde af regn, kan vi få lov at komme indenfor og spise. Af hensyn til 
madindkøb, beder vi om tilmelding på tlf.  
75 25 03 53, 30 11 79 03 eller 61 24 08 45 senest fredag den 18. august. 
På vegne af bestyrelsen D. Lundgaard 

Husk – Husk – Husk – Husk – Husk – Husk – Husk – Husk  
 
Det er sidste fredag i oktober, den 27. oktober, der er ålegilde i Strellev   
Forsamlingshus. 
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Strellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev Sogneforening 

 

 
 
En jerncontainer 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. 
 
 

SØGES. Vi mangler LAGERPLADS til Sogneforeningens stole og borde. 

De tre foreninger, Strellev Forsamlingshus, Menighedsrådet samt Strellev Sog-
neforening som repræsenterer Låneforeningen for Strellev Sogn, indkalder 
sammen med låneforeningens bestyrelse til en  
 

ekstraordinær generalforsamling 
torsdag den 8. juni 2017 kl 20.00 i  

Strellev Forsamlingshus 
 
Dagsorden:                                                                                                                                                                                                 
Valg af dirigent 
En redegørelse for og forklaring til hvorfor der indstilles til at Låneforeningen 
for Strellev Sogn nedlægges og foreningen ophører. 
 
Bestyrelsen fremlægger fordelingsnøgle for resterende midler. 
Afstemning og efterfølgende aktivering af afstemningsresultat. 
 
På vegne af de tre foreninger 
 
John Sandholm 
Formand, Låneforeningen for Strellev Sogn 
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Strellev Sogneforening udlejer flagallé i Strellev for 500 kr. til bryllupper og  
andre private fester, hvor folk ønsker det.  

Sogneforeningen har konstitueret sig: 
 
Formand        Dennis Pedersen 
Næstform.      Robert Hansen 
Kasserer         John Sandholm 
Sekretær         Tom Legarth 
Bladudvalg     Annelise Sørensen 

Sct. Hans aften fredag den 23. juni 2017 
 
Vi tænder grillen kl. 18.00 og sælger grillpølser og kartoffelsalat 
fra kl. 18.30. 
 
Drikkevarer kan købes på pladsen 
 
Vi tænder bålet kl 20.30 og båltalen holdes i år af 
  
                            Sognepræst Else Juul 
 
Vi glæder os til at se jer 
SOGNEFORENINGEN 

TAK FOR DET FLOTTE FREMMØDE TIL VORES  STIDAG D.  8/4-17 
 
Der blev lagt sand, net og sået græsfrø, så vi kan få et stabilt underlag til 
telt, borde og bænke. 
Man kan jo aldrig stole på vejret, så derfor er det vigtigt, at vi kan 
sidde i tørvejr til Sct. Hans. 
 
Der blev revet, ryddet op og vasket bænke og borde. 
 
Vi sluttede dagen med grillpølser - en super hyggelig dag. 
 
SOGNEFORENINGEN 
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 Fredag den 9. juni 
 
Tid          Omtale Aktivitet 
 
17.00 Telt / bar åbner 
 
17.30 Fodbold * U15/16 Piger - Vorbasse  
 
18.00          # Nem aftensmad 
 
19.00 Fodbold Herre 7 mand - Blåbjerg 
 
19.30          # Tour de Lyne 
 
21.00          # Rafle turnering 
 
21.00          # Dart turnering (Damer) 
 
 Telt / bar lukker 
 
 Lørdag den 10. juni  
 
09.30 Telt / bar åbner 
 
10.00          # SPORTIGAN Ølgod Medaljecup  
 
10.00          # 4H Stand 
 
12.00 Fodbold U12 Piger mini stævne 
 
13.00 Volleyball stævne 
 
14.30           # Muntre Toner 
 
 
15.00           # Bage konkurrence 
 
18.30           # Spis-sammen aften  
 
19.30           # Børne diskotek 

Strellev-Lyne Gymnastik og Ungdomsforening  

PROGRAM FOR SPORTSUGE 2017 
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 Lørdag den 10. juni  
 
20.30              # Spånpladekast 
 
01.00 Telt  bar lukker  
 
 
 Søndag den 11. juni  
 
09.00              # Morgen motion for alle 
 
09.30              # Gratis morgenkaffe 
 
 Fodbold Fidusspiller & U5/6 - 
 
10.00 Bedsteforældre 
 
10.30              # Sognedyst 
 
11.30              # Nøgle afprøvning 
 
13.00 Fælles oprydning 
 
 
 Lørdag den 17. juni  
 
10.00              # Flugtskydning (banen på Vardevej) 
 
18.30              # Sommerfest i Lyne Hallen 
 
Der vil i teltet være mulighed for at købe slik, slush-ice, grillpølser, lækre 
sandwich, sodavand og øl. 
 
Der vil alle dage være hoppeborg samt oppustelig fodboldbane. 
 
 
                             * =  Turneringskamp 
                 
                             # = Se omtale i Posten 

Strellev-Lyne Gymnastik og Ungdomsforening  

PROGRAM FOR SPORTSUGE 2017 
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BILLETSÆLGERE TIL SOMMERFESTEN 

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

 

SOMMERFESTEN 

Lørdag den 17. juni 2017 
i Lyne Hallen  

Område:            Billetsælger: Telefon:  
 
Tarp, Baunshøj,  
Hedevang, Kærgård   Ketty Pedersen      2228 8921 
Adsbøl, Bjalderup            
Mosbøl, Lynevej         Lone og Lars  2855 1690 
Lyne by                        Else Marie og Jørn Tang  2396 3326                    
De unge     Mia Christensen 2894 4435  
Tingheden               Mette Stisen     2498 0533 
Østergårde, Nærild,  
Vallund, Knudevej   
Skærbækvej              Bente Schelde 4046 3512  
Nørhedevej, 
ØsterVejrupvej,  
Sdr. Dige   Bente Medum og 4074 7083 
                                 Marianne Bargisen 2498 0511  
Glibstrup, Gejlgård  Jonna Bundgaard  2174 3951 
Husted, Ulbæk,  
Vardevej syd for Lyne  Mette Raunkjær      5134 0752 
  
Billetter kan også købes i Daglibrugsen, Lyne 
Eller i baren ved sportsugen 09. -11. juni 2017 på Lyne stadion 
 
Når I køber billetter, så HUSK at melde jer  
til ved det bord, som I ønsker at sidde ved.... 
Hvis I er nye / tilflyttere - hjælper vi gerne med at finde et bord.  
Ansvarlig for billetter og bordbestilling:   
Ulla Rahbek 2575 6835 Marianne Dahl 2173 1087 
 
 

Strellev-Lyne Gymnastik og Ungdomsforening  
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Lørdag den 17. juni 2017 
kl. 18.30 - 02.00 i Lyne Hallen 

 
Menu:  (leveres af Lone, Hotel Hjedding) 

Sild m/karrysalat 
Krydret nakkesteg, kalvesteg og kylling i fad 
Bagt kartoffelmos og Provence kartofler 
Diverse salater 
Pandekager med is 
 

Underholdning:  
Lokal revy 
Udnævnelse af Årets SLGU´er 
No 1 danceband 

 
Entre - inkl. mad, underholdning & dans 

240,- kr./billet  -  senest søndag den 11. juni 2017  
 
Arrangør: 

Stellev-Lyne GU 
Ulla Rahbek og Marianne Dahl 

 

 

  
Strellev-Lyne Gymnastik og Ungdomsforening  

 



12 

Livet er for kort til dårlige pølser! 
 
Hvis du vil imponere venner og familie til næste grillaften, så slå et smut forbi 
Biksen. Her kan du købe de lækreste pølser, der får munden til at løbe i vand. 
 
Står du og mangler noget lækkert til madpakken, har vi også spegepølser med 
klassisk, peber eller hvidløgsmag. 
 
Pølserne er lavet af bedste kvalitet, helt uden tilsætningsstoffer og alt sammen 
til helt rimelige penge. 
 
Butikken er åben efter aftale, så bare ring til 2251 1542. 
 
Vi ønsker jer en dejlig sommer med masser af solskinstimer . 

Cornelias Biks  
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Bedefredag, konfirmation i Strellev Kirke 
 
Vor by viser sig fra sin bedste side. Det blæser lidt, det betyder, at alle de smuk-
ke  flag i gader og haver foldes ud og pryder forårsmorgenen med deres smukke 
hvide kors. Nogen har været tidlig ude for at sætte flagalleer op, så alle kan føle 
sig velkomne. 
På kirkepladsen står der allerede familie og venner til dagens tre hovedpersoner 
og snakker lystigt. 
Efterhånden fyldes det smukt pyntede kirkerum med glade mennesker i alle al-
dre. I dagens anledning er der både orgel og trompet til at akkompagnere salme-
sangen. Præsten og de tre konfirmander kommer sammen ind under musikledsa-
gelse. 
Else Juul taler om at blive målt i tilværelsen på alle ledder  og kanter, og kommer 
til sidst med en gave til hver konfirmand, et elastisk målebånd, som hun kaldte 
et nådebånd, alt kan ikke måles og vejes nøjagtig i livet . Vi har alle brug for 
nåde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corries ualmindelig smukke dekoration på alteret, med de tre sommerfugle i top-
pen som symbol på de tre konfirmander.  
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 K i rke ny t  

Vi venter på provstesyn: I den anledning er der mange ting, der skal være i or-
den blandt andet kirketårnet indvendig, der kommer jo sjældent nogen, men fug-
lene har i den grad fundet derind, trods mange personers sindrige afdæknings 
systemer. 
Kort fortalt ville provsten ikke have været stolt af os, som det så ud. 
Så er vi igen så heldige at have Kristian, Anders Peter og Anders, der lige ville 
tage sig af at rense ud for et par stykker smørrebrød. 
Arne har nu lavet et system i metal, til at holde ubudne gæster ude fra tårnet. Vi 
håber det lykkes. 
 
 
Dagen for provstesynet: Anders glædede sig til at vise det flotte tårn frem. Han 
låste tårndøren op, og kunne så ikke komme videre, da tårntrappen var blokeret 
af allikers byggematerialer, nemlig to trillebør fulde pinde, som de først måtte 
have rodet ud, inden tårnet kunne beses og godkendes. 
Det viste sig, at man havde overset et hul, som fuglene straks fandt ind af.  
Allikerne må have været nybegyndere, det var jo vildt mange pinde at samle til 
en rede. 

Så mange pinde havde de ak-
tive alliker samlet 

Kalken bliver nøje efterset 
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 K i rke ny t  

 Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk 

 
 

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 gennemgang af 
søndagens salmer forud for gudstjenesten. 
 

 

Menighedsrådsmøder i sidste del af 2017 
Alle møder afholdes i Strellev Forsamlingshus i den lille 
sal kl. 19.30:  
Tirsdag den 13. juni 
Onsdag den 9. august 
Tirsdag den 10. oktober 
Onsdag den 22. november                   
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 K i rke ny t  

KIRKEBIL 
Hvis der ønskes kørsel til gudstjene-
sten, bestilles Palles Taxi,  
tlf. 75 24 56 92. 

 GUDSTJENESTER 2017 
STRELLEV KIRKE                                                                                                               
    
JUNI: 
  4.  Pinsedag  10.30  Buelund 
  5.  2. pinsedag  Ingen 
11.  Trinitatis  10.30 Juul 
18.   1. s. e. trinitatis Ingen 
25.   2. s. e. trinitatis 10.30  Buelund 
  
JULI: 
  2.  3. s. e. trin.    9.00 Juul 
  9.  4.  s. e. trin.  Ingen 
16.  5. s. e. trin.  Ingen 
23.  6. s e. trin.  10.30 Buelund 
30.  7. s. e. trin.  Ingen        
 
AUGUST: 
  6.  8. s. e. trin.    9.00 Buelund     
13.  9. s. e. trin.  10.30 Juul 
20. 10. s. e. trin.  Ingen 
27. 11. s. e. trin.  10.30 Buelund 
 
SEPTEMBER: 
  3.  12. s. e. trin.  Cykelgudstje-
    neste 
10.  13. s. e. trin.  Ingen 
17.  14. s. e. trin.  10.30 Juul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se også info tavle på kirkens P plads  
      
   

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

 
 
 

CYKELGUDSTJENESTE  
søndag den 3. september. 
Detaljeret plan kommer i Ugebladet 
og i september nummeret af Sogne-
bladet. 
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 K i rke ny t  
At være helt blæst af Gud  
 
Når Jesus taler om Helligånden, kalder 
Han den for Talsmanden. Han siger, at 
Talsmanden skal komme til os for at 
forklare os, for at lære os og for at min-
de os om det, som Jesus selv stod for 
og gjorde og lærte os, mens Han var 
menneske på jorden. Med sit eget ek-
sempel talte Han for livets oprejsning 
af døde med alt, hvad det rummer. Det 
er så Helligånden, der nu skal tale for 
os som den udøvende Talsmand i og 
iblandt os. Det er mere end det er os, 
der skal tale om Helligånden.                            
 
Dog trænger vi til at få sat billeder og 
krop på denne del af Guds væsens ud-
tryk. Vi trænger til at forestille os Hel-
ligånden konkret og virkelig. Vi må 
kunne fornemme Ånden og dens ger-
ning for os. 

Da Gud skabte mennesket, formede 
Han det først af jordens støv. Han tog 
jord og ler i sin hånd og formede et 
menneske. Derpå blæste Gud livsånde 
ind i ler-kroppens næsebor. Sådan blev 
mennesket til et levende væsen. Guds 
Ånd gør forskellen på ler og liv. Den 
gamle skabelsesberetning sætter bille-
de på en dyb sandhed – nemlig den 
sandhed, at Gud med sin Ånd lader li-
vet blive til. Ligesom ved en fødsel, når 
den nyfødtes første skrig lyder, og bar-
net dermed må trække vejret.  
 
Gud blæste igen. Det billede møder vi i 
pinseberetningen. Disciplene sidder 
bag lukkede døre. De skjuler sig. De er 

tavse. De tør ingenting. Jesus er faret til 
Himmels. Den Opstandne har forladt 
dem. De er tomme og forstenede. 
 
Da blæser Guds Ånd gennem huset 
med kraftige vindstød. Tunger af ild 
tænder livsmodet i disciplenes hjerter. 
De bliver fyldt af Helligånden. De går 
ud fra deres skjulested. De holder op 
med at være tavse. De taler, så alle kan 
forstå det. De går i gang med at forkyn-
de og døbe og bygge kirke. 
 
Pinseberetningen er fortællingen om, at 
Guds Ånd gør forskellen mellem angst 
og mod, mellem lukkethed og åbenhed, 
mellem forstening og liv. Ånden kalder 
os med nyt liv i vore hjerter til en opga-
ve i forskellige sammenhænge omkring 
os. 
 
En mærkelig historie, men vel i grun-
den ikke ukendt fra det liv, der er vo-
res? Der er dage og tider, hvor vi har 
det som disciplene. Hvor vi er forste-
nede, lukkede, holder os i det skjulte. 
Hvor det føles tomt og dødt i os og om-
kring os. På sådanne dage kan man op-
leve det under, at livet med ét bryder 
igennem igen. Det er som om, der blæ-
ses livsmod og livskraft ind i én. Det 
kan ske på så mange måder. I en sam-
tale med et andet menneske. I knus og 
omsorg. Det er som om, et gardin rulles 
til side, og livet skifter farve – bliver 
mangefarvet. Mon ikke, det er Hellig-
ånden, der er på færde, når det sker? 
Når det sker, så er det, fordi Gud blæ-
ser igen. Og atter sker det, at jord bliver 
til liv. 



18 

 K i rke ny t  
Dette billede fortæller os, at Guds Ånd 
stadig blæser, og at Helligånden gør 
forskellen på angst og mod, på lukket-
hed og åbenhed, på forstening og mu-
lighed. 
 
En præstekollega drømte, at hun med 
voldsom kraft faldt mod jorden – faldt 
højt oppefra. Hun var midt i et frit fald. 
Jorden kom nærmere og nærmere. I ra-
sende fart. Det var havet, hun var ved 
at styrte ned i. I drømmen var hun ikke 
i tvivl om, hvad udfaldet af dette styrt 
ville blive. Hun ville blive knust mod 
vandet. Og det ville ske meget snart; 
men lige før hun ramte vandoverfladen, 
kom der en blæst, der på én gang var 
blid og voldsom. Dette vindstød greb 
hende og blæste hende varsomt ind på 
land. Hun var bjærget.  
 
Drømmen kan være et billede på Hel-
ligånden. Helligånden er som en blæst, 
der bærer og bjærger. Den er Guds ån-
de, der puster et menneske ind på fast 
grund. Guds Ånd gør forskellen på til-
intetgørelse og tilblivelse. 
 
Helligånden viser sig ved dåben. Når et 
menneske bliver døbt sker det med 
vand og med Guds Ånd. I dåben bliver 
det pinse her og nu; for i dåben forbin-
des Guds Ånd med mig. Indblæses i 
mig. Dåb er et forvissende løfte om, at 
Gud med sin Ånd vil bære og bjærge 
sit menneske. At Gud i sin Ånd vil pu-
ste liv og livsmod ind i os. At Gud med 
sin Ånd vil indblæse sin kærlighed og 
tilgivelse i os.  
 
Helligånd er, at Gud kan være Gud for 

mig og dig. Guds Ånd er forskellen på 
liv og død, på angst og mod, lukkethed 
og åbenhed, tilintetgørelse og tilblivel-
se. Fordi vi er blæst fulde af Guds Ånd 
er liv, mod, åbenhed og tilblivelse mu-
lighed for os – til stadighed! 
 
Helligånden er Guds måde at være os 
nær på. Med sin Ånd er Gud til stede 
hos os og i os. Helligånd er, at Gud kan 
være Gud for mig og dig, hvor vi hver 
især er. 
 
Denne erfaring har fra den første be-
gyndelse ytret sig i fællesskab. Den 
første pinse blev 3.000 mennesker 
døbt. En menighed blev skabt – en kir-
ke begyndte at blive til. 
 
Lige fra begyndelsen har det at synge 
været fællesskabets åndedræt. Når vi 
synger sammen, sker der det, at vi 
trækker vejret i et rytmisk fællesskab. 
Vore stemmer bliver til ét. Vi ånder 
sammen. Vi synger os sammen. Vi hø-
rer sammen. I dette fællesskab virker 
Guds Ånd. Nogle gange kan det nær-
mest mærkes på kroppen. Når vore 
stemmer synger sammen sker det, at 
det mærkes, at Gud stadig blæser. 
 
Pinsen fortæller os, at hver eneste af os 
må se os selv som ”helt blæst”. Vi er 
gennemblæste, indblæste, beåndede af 
Gud. Vi er helt blæst af Helligånd. 
Guds Ånd er indblæst i os, så vi kan få 
frimodighed til at få andre til at se sig 
selv på samme måde. 
 
Guds fred bar disciplene med ud i ver-
den. Som Guds sendebud fik de siden 
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navnet apostle. De kom ud i en verden 
med trængsler og ufred så omfattende, 
så at det kostede mange af dem livet; 
men de fik spredt budskabet om Guds 
virkende Ånd, så det – og den – har 
nået os i dag.  
 
For den fred, som apostlene fik med sig 
efterladt af Jesus, og som Ånden bar 
videre i deres hjerter, var ikke en fred 
for at have med andre mennesker at 
gøre men derimod en fred til at skabe  
nye forbindelser til andre mennesker. 
 
Det var – og er – en velsignende fred, 
der vil sige god for os som mennesker 
skabt i Guds billede. En velsignende 
fred, som også vil sige god for nye 
mennesker, vi kommer til at møde på 
vores vej.  

 
Må vi kunne gå fra en gudstjeneste med 
Guds fred og glæde inde i vort inderste 
og iblandt os. Da har Pinse-ånden ind-
fundet sig hos os. Ja, må vi en dag op-
leve, at den har indfundet sig så meget 
hos os, så vi trækker dens fred og glæ-
de ind i os og ud igen for på ny at kun-
ne trække den ind, som vi – uden at 
tænke over det – trækker vejret for at 
lade os ilte; så er vi helt naturligt blæst 
af Gud. Glædelig pinse i den ånd! 
Amen. 
 Jens Thue Buelund   
 

 

 

Provsten på inspektion. 
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