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52 34 55 84 Helle Vestergaard
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Leder: Lars-Ole Hjorth
61 62 20 03 E-mail; slgu-ungdomsklub@lyne.dk
Strellev Puljepasningsordning:
Sportsuge E-mail; slgu-formand@lyne.dk
Formand: Pia Johannesen
52 34 25 26
E-mail; bicarilla@gmail.com
Sommerfest: Kent Sørensen
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Revy til sommerfest tlf.
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Strellev Vandværk:
E-mail; revy@lyne.dk
Formand: Bent Gregersen
75 25 01 70
Lyne Hallen:
75 25 03 83
Strellev Jagtforening:
Formand: Kristian Dahl
20 22 07 87
Formand: Ernst Øllgaard
75 25 02 75 Bestyrer: Jeanette Sørensen
22 24 41 73
E-mail; e_r@bbsyd.dk
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www.strellevjagt.dk
E-mail: iajensen@bbsyd.dk

Redaktionen ønsker bladets læsere
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
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En beretning om Adsbølgård skrevet i 1975 af afdøde Niels Peder Nielsen
”Skomagergården” Adsbøl, som var meget historisk interesseret og
Strellevs repræsentant ved oprettelse af Ølgod Museum.

ADSBØLGÅRD.
Om den gamle Adsbølgård ved jeg kun at
fortælle et sagn, som man fortalte i min
barndom. Herremanden på Adsbølgård
spillede kort med herremanden på Østergård. Manden fra Adsbølgård opdagede
da, at den anden snød, hvorover at han
blev så vred, at han slog ham i hjel, og
begravede ham i møddingen.
Desværre endte fortællingen her, det havde ellers været interessant at vide, hvad
der videre skete i sagen.
Gården har ligget på Eline Ditlevsens
mark i en lavning ned mod Henry Pilegårds gård, idet der her pløjes munke- og
kampesten op. Senere flyttedes den op til
kommunevejen, og her ligger gården stadig. Lidt sydøst for gården ligger "Mariesminde". Mellem de to gårde ligger et lille
anlæg af løvtræer, hvor hver gård har sin
part. Før bevoksningen var der her fællesgravning af ler for hele Adsbøl.
I årene mellem 1885-90 fik de lov til at
plante området til, mod at der afholdtes
folkemøder i anlægget.
Beboerne i den ene gård tilhørte indremissionen og i den anden var de grundtvigianere, men der har altid været et godt forhold mellem begge gårdene. I anlægget
kan man se de store skrænter mod syd,
hvilket vidner om, at her er gravet utallige
vognlæs ler. Nord for var der fællesgravning at mergel for hele Adsbøl.
Da mergelbanen blev anlagt ville entreprenør Hoffmann køre muldjorden op syd for
kommunevejen, men da der var for blødt,
væltede de, hvorefter det kørtes i de gamle

grave. Fællesskabet endte, og Kirsten Maria Kristensen solgte 6 tdr. land til mergelselskabet. Omkring 1914 solgte hun 20
tdr. land hede, der lå ind til den yderste
gård i Strellev sogn, omtrent ved hovedvej
11 ind til Lyne sogneskel. Hvad prisen
var, husker jeg ikke, men et par år efter
var det opdyrket.
Ejerne af Adsbølgård: I 1814 blev Kristian Jensen født på Adsbølgård, han døde i
1892. Han blev gift med Karen Nielsdatter
fra Østergård i Lyne sogn, hun var født
1828 og døde 1899. Deres datter Kirsten
Maria Kristensen, født på gården 1854,
overtog den efter forældrene. Hun døde
1916.
Den næste ejer blev søstersønnen Jens
Øllgård født 1893, død 1966. Han var
gift med Sine Øllgård født i Jernvedlund
1894 og død 1967. Efter faderens død
overtog sønnen Hans gården.
Kristian Jensen har vist bygget den nuværende gård, men ham kan jeg ikke huske,
men hans kone Karen. Efter datiden var
Adsbølgård en moderne gård, og det var
første gang, jeg så hvælvinger i en stald,
idet de fleste stalde havde rafteloft.
Kirsten Maria Kristensen kaldte vi altid
for "moster", og det forlangte hun altid af
sine folk.
I 1888 blev der på Adsbølgårds jorder
bygget en ny gård, der fik navnet
"Nyholm".
Gården byggedes til Ane Kristensen (1854
-1944), der blev gift med Niels Nielsen fra
Vestkjær i Ølgod sogn (1851-92).
Kirsten Maria havde et stort folkehold,
men dog ikke mere end almindeligt i et sådant hjem. Der var bestyrer, en voksen
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karl, en konfirmeret dreng og 2 piger. Hun
så dem gerne i sine stuer om aftenen, men
tålte ingen kortspil. Ville de spille, var de
henvist til karlekammeret. Når pigerne
malkede, tålte hun ikke, at der stod karle
bag køerne og snakkede, opdagede hun det,
gik hun ud i stalden og kaldte karlene ind
i stuen, mens pigerne malkede færdig. Hun
underholdt i mellemtiden karlene, og når
pigerne kom ind, fik de alle kaffe. Pigerne
havde det som et hjem hos hende, og var
der en, som vi sagde "lidt småt kørende",
så var hun som en mor for hende, og værnede om vedkommende. Hun havde altid
let ved at få tjenestefolk, og jeg har aldrig
hørt nogen beklage sig over "moster", men
kun rose hende for retfærdighed, og havde
de problemer, hjalp hun dem. Da hun syntes træt af at drive gården, rejste hun til
Askov for at orientere sig, idet hun altid
havde ønsket at bo dernede på sine gamle
dage.
Da hun ville besøge sin familie i Gredstedbro, kørte de galt med hende, og efter nogen sygepleje dernede, kom hun hjem. Hun
var oppegående, og vi mente nok, det skulle gå, men en aften mine forældre holdt
gilde, kom Ane Nyholm alene, og hun fortalte, at Kirsten Maria ikke var rigtig vel.
Ved 10 tiden kom der bud efter Ane Nyholm, og inden midnat døde søsteren Kirsten Maria. Disse to søstre var gennem
mange år bærende kræfter i Strellev foredragsforening.
Det var egentlig Karen Nyholm, der skulle
have haft gården, men da hun var gift med
en højskolelærer, blev det søstersønnen
Jens Øllgård fra Gredstedbro, der overtog
gården.
Ham kendte jeg fra mine drengedage, idet
han levede sine barneår i Gunderup i Horne
sogn, og vi fulgtes ofte ad til Varde ungskue, der blev afholdt på Vardegårds marker. Det var her, jeg for første gang så en
traktor "Munktel" på jernhjul. Den lavede
et frygtelig spetakel og var forspændt en
tofuret plov, som de prøvede at plove med,
men det blev ikke fint arbejde, og de ældre
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rystede på hovedet. Morgenen efter at vi
var kommet hjem, kom Jens Øllgård om til
mig, idet han syntes kun at have set det
halve af, hvad han kunne se på ungskuet, så
vi måtte igen på cyklerne efter Varde.
Året efter blev han gift med Sine Greve fra
Jernvedlund. De var to modsætninger. Hun
var stille og rolig og overvejede nøje, hvad
hun sagde, mens Jens snart kunne tage en
beslutning, men han drøftede altid sagen
med Sine, inden han udførte den, men de
havde et dejligt liv sammen. Var hun syg,
og han gik i marken, var han ofte inde at se
til hende.
Skete det, at han blev "trådt over tæerne",
kunne han blive vred og opfarende, men så
trådte Sine til og hun ordnede alting på sin
rolige måde.
Jens Øllgårds far var handelsmand, og det
blev han også. Under første verdenskrig
handlede han meget med heste. Senere
købte han 2 lastbiler og kørte mergel ud i
marken for folk, og havde mange folk i sit
brød, Sine sagde, at de spiste hele dagen.
Til hjælp ved landbruget havde han bl.a. en
fodermester og Sine havde en pige, senere
blev deres børn så store, at de kunne hjælpe
til i det daglige.
Efter at have købt to nye lastbiler gav han
sig til at drive vognmandsforretning, og
kørte med kreaturer til Esbjerg, retur havde
han kunstgødning og kolonialvarer.
Sønnen Frede, der nu driver vognmandsforretning i Strellev, tog del i faderens forretning, men det var Jens, der planlagde
turene. I de sidste år havde Jens Øllgård
altid dyr på Varde marked, en tradition
sønnen på Adsbølgård har videreført.
I hjemmet var der fem børn: Anne, Kristian, Hans, Frede og Peder.
Jens Øllgård var en hjælpsom mand, var
der en mindre ejendom, der om foråret
manglede lidt halm, så skulle Jens snart
være der, eller var der en i nærheden der
manglede en hest eller ko, og ikke var så
kyndig til at se på dyrene, så skulle Jens
nok hjælpe, men dersom de i handelen
ville gøre sig klogere end ham, så forsvandt

han.
Personligt har vi altid haft det godt sammen som naboer og venner, og var Jens
syg, og jeg besøgte ham, fik vi gerne en
rødvinstoddy sammen.
Han havde Adsbølgård fra 1916 til sin død
i 1966. Sønnen Hans fik gården i 1966,
hans kone Johanne er fra Biltoft. De er ene

om gårdens drift, og mergelgraven er i dag
omdannet til sportsfiskersø. Gården er
moderniseret, og i stuehuset er der selvfølgelig sket forandringer, men mange af de
gamle møbler vidner om de foregående
slægter, der har boet på Adsbølgård.

Julemarked i Lyne Hallen.
Så er der julemarked i Lyne Hallen, Sæt kryds i kalenderen den

25. november fra kl. 10.00 - 15..00.
Har du en sælger gemt i maven, så ring eller sms til Jeanette på
2224 4173 og bestil en bod.
Det koster 150 kr.
Der vil være mulighed for at stille op fredag aften mellem 18.00 og
21.00, ellers åbnes dørene kl. 8.00 lørdag morgen.
Kl. 8.30 vil der være morgen kaffe til kræmmerne.
Vi håber på at se rigtig mange.
Mvh Lyne Hallen
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Nyt fra
Forsamlingshuset
JULEMARKED
i
Strellev Forsamlingshus
fredag den 24. november
Basaren åbner kl. 17.00
Flæskesteg serveres kl. 18.00
Kl. ca. 20.15 udtrækkes de heldige vindere af basar gaverne.
En aften, hvor alle kan være med!
Pris for middagen: 85,- kr. - halv pris for børn.
Tilmelding: tlf. 30 11 79 03 - 75 25 03 53 - 61 24 08 45
Skulle man have lyst til at donere en gave til basaren, vil det altid glæde os!
På vegne af bestyrelsen
Dorte Lundgaard
Obs! Vinterfesten med lokalrevy i Strellev Forsamlingshus er fredag den
23. februar 2018.
Se mere i næste nummer.

STRELLEV REVYEN

Nu er det ved at være tid, hvor vi gerne hører fra dig, hvis du har oplevet eller
hørt noget og tænkt: ”DET ER LIGE TIL REVYEN”.
Send en mail til Annika Bertelsen, så vi kan bruge det til VINTERFESTEN til
februar 2018 på:
annikabertelsen@bbsyd.dk
Hilsen Revyholdet
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Naturvidenskabelige foredrag i Forsamlingshuset

Aarhus Universitet kommer igen til Strellev Forsamlingshus i efteråret, hvor
vi livestreamer de offentlige naturvidenskabelige foredrag fra Søauditoriet i
Universitetsparken. Programmet for efterårets foredragsrække er nu offentliggjort.
7.11.17
19.0021.00

14.11.17
19.0021.00

21.11.17
19.0021.00

28.11.17
19.0021.00

Sære sanser

Vores opfattede virkelighed er bestemt af den hukommelse og de sanser vi er udstyret med. Hør om hvor
lille en del af vores omverden vi reelt opfatter og om
de sære sanser der tillader nogle dyr en virkelighedsopfattelse der er meget langt fra vores egen.

Inspiration fra naturen

Velcro er en imitation af planten burre, idéer til medicin udspringer af dyr, der er immune for kræft, og
fremtidens kirurgi byder måske på lim inspireret af
blåmuslingernes. Hør hvordan naturen inspirerer forskerne til nye, revolutionærende opfindelser.

Big Bang og det usynlige univers

Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet.
Men vi ved faktisk ikke, hvad det er. Uden det mørke
stof ville vi og livet imidlertid ikke eksistere. Løfter
den nyeste forskning i kosmologi sløret for hvad det
usynlige univers egentlig består af?

Spejlbilleder og molekyler

Spejlbillede-molekyler består af samme atomer, men
er et spejlbillede af hinanden. Det ene kan være vital
for os mens den anden version kan være giftig. Derfor
er det afgørende at forstå molekylernes struktur – bl.a.
når der udvikles nye lægemidler

TAK
En STOR tak skal lyde til alle, der har hjulpet med etablering af nyt tag på Strellev Forsamlingshus. Tak til Strellev/Lyne Støtteforening for økonomisk bidrag.
På vegne af bestyrelsen Dorte Lundgaard
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Strellev Sogneforening
Strellev sogneforening
Strellev Sogneforening afholder generalforsamling i Forsamlingshuset
tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.30.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før mødets
afholdelse.
Dennis tlf. 2221 6669 og mail strellev@bbsyd.dk
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Fællesmøde for foreningerne i Strellev er torsdag den 8. marts 2018 kl. 19.30 i
Strellev Forsamlingshus.
Mødeleder i 2018 er Strellev Sogneforening.

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

En jerncontaineren 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.
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Strellev-Lyne Gymnastik og Ungdomsforening

VILD MED DANS
Kom til en aften med masser af smil på læben og nye dansetrin. Der vil
undervises i den latinamerikanske dans Cha Cha Cha.
Det kræver ingen erfaringer, blot en masse gå-på-mod!
Tirsdag d. 7. november 2017
Kl. 19.15 - 20.15
I Lyne Hallen
Tilmelding til Mia Christensen
2894 4435 senest den 4. november
2017.
Pris: 30 kr. (Gratis for dem, som
går til Bold med Bente)

Instruktør: Ida Kappel Andersen
Ida har danset pardans, både standart og latin dans i over 15 år. Hun sluttede sin karriere med at blive nummer 2 til Nordisk Mesterskab i 2016.
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Strellev-Lyne Gymnastik og Ungdomsforening

Indendørs fodbold for Herre senior i Lyne Hallen er startet
fredag den 20/10 kl. 19.00 - 20.30
Indendørs fodbold 2017/2018 for
U 9/U 10/U 11
Torsdag den 12/10 kl. 17.00 - 18.30 i Lyne Hallen
Der er plads på alle hold endnu..
Da vi synes, vores samarbejde med Bork FK / HSV fungerer rigtig godt, er det
vores hensigt at fortsætte dette samarbejde hen over vinteren.
Vi starter ud med at træne i Lyne Hallen, det forventes selvfølgelig, at vi også
skal til Bork Hallen. Dette vil der komme nærmere info om, når Søren Grum
(Bork) har klarhed på haltider i Bork Hallen!
Fra starten vil træner være Kim Heiselberg, Lyne. Her kan vi koble flere på alt
efter behov!
Har man spørgsmål til dette, er man selvfølgelig velkommen til at kontakte
SLGU
Fodboldudvalg
Susanne Højvang, tlf. 2849 5584.
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K i rk e n y t
Flaget bliver hejst ved almindelige gudstjenester herefter ved
Strellev Kirke. Det er blevet vedtaget i menighedsrådet.
Hver søndag er en fest eller noget særligt, derfor markerer vi
den kirkelige handling ved at hejse flaget, som passer så godt til
kirken. Alle steder, hvor man sætter flaget op, gør man det jo
for at markere at noget særligt sker, måske for at hædre en. Flaget liver op i vores i øvrigt smukke landskab.
Ind- og udgangsbøn
Vore præster har på menighedsrådets opfordring set på en anden ind- og udgangsbøn.
Flere salmedigtere og præster har givet bud på fornyelse i disse
bønner.
Holger Lissner, der er præst og salmedigter, har skrevet en
indgangsbøn, som ændrer et par linjer i teksten, efter hvor vi er i
kirkeåret. Den ændring kunne vi i menighedsrådet godt lide, og
har besluttet at lade forsøget køre et år fra kirkens nytår advent.
Cykelgudstjeneste den 3. september
Vejret var sit bedste, så det var en fornøjelse at
cykle til Bejsnap til kirke kl. 9.00 sådan en søndag morgen. Det var der mange der syntes.
Da vi nåede til Strellev, lige med en afstikker til
Ølgod Kirke, hvor Else Juul holdt prædikenen,
og afsluttede gudstjenesten i Strellev kirke, var
vi 50 personer.
Undervejs var vi blevet godt beværtet, med
12

K i rk e n y t
rundstykker i Bejsnap, frugt i
Ølgod Kirke for til slut at få
en let frokost i Strellev Forsamlingshus. Det er en rigtig
god tradition, der blev startet
sidste år, ikke mindst, når
vejret er med os, som det har
været begge år.
Dåbsklude
Der mødte 12 op til starten på dåbsklude strikning i Kirkehuset i Ølgod den 9. oktober. Vi indledte med en efterårssang,
inden mønstrene blev valgt og strikkepindene begyndte at
knitre. Der er kaffe og kage til arbejdet.
Næste gang vi skal strikke er det i Strellev Forsamlingshus
onsdag den 15. november fra kl. 19.00 - 21.00. Der er plads
til flere, har du strikkepinde nr. 2,5 og/eller nr. 3 og kan strikke ret og vrang, er du hjertelig velkommen til strikke hygge.
Else Juul kommer og fortæller lidt om dåben denne aften.
Reformations gudstjeneste i Ølgod Kirke
Strellev og Ølgod Kirke holder fælles gudstjeneste i Ølgod
Kirke den 31. oktober. kl. 19.00. Begge præster, Else Juul og
Jens Thue Buelund medvirker.
Herudover er børne-, junior- og kirkekor med. Efter gudstjenesten er der kaffe.
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K i rk e n y t

Det sker tit, at der kommer nogen på Strellev Kirkegård, - sætter en
blomst ved deres kæres gravsted og lader vel tankerne flyve tilbage til
det, der var engang.
Vi vil gerne invitere kirkegårdens besøgende til et par timers decemberhygge i Strellev Kirke fredag den 1. december kl. 14.30.
Velkomst
”En sædemand gik ud at så….” v/Corrie
Eftermiddagskaffe
Og som afslutning er Roma klar ved orglet
Vi håber, at se rigtig mange af jer.
Alle er velkomne, - så tag bare nogen med.
Venlig hilsen
Corrie (graver) og Strellev Menighedsråd

Der er menighedsrådsmøde den 22. november 2017, hvor alle er velkomne
14

K i rk e n y t
Alle Helgens gudstjeneste.
Der er Alle Helgens gudstjeneste i Strellev Kirke
søndag den 5. november kl. 16.00.
Navnene på dem, der er døde i det forløbne år, vil
blive læst op. Efter prædikenen er der mulighed for at sætte
lys på ens kæres grav
Sidste år var det svært at få lyset båret frem, der er noget med,
at vi får lys, der bedre kan modstå vinden i år.

Adventsgudstjeneste
og frokost
Den 10. december kommer Dorthe Lundgaards
kor fra Ølgod, for at synge julen ind.
Ved gudstjenesten som er kl. 10.30. prædiker Jens Thue Buelund.
Efter julen er sunget ind i Kirken, er der en let julefrokost i
Forsamlingshuset for alle.

Start nytårsaften med

Champagnegudstjeneste i Strellev Kirke
kl. 16.00
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
GODT NYTÅR med et glas champagne.
15

K i rk e n y t
TROMPETLEDSAGELSE

Ved gudstjenesten 1. juledag den 25.
december er der trompetledsagelse til
orglet ved Søren Peter Frøsig

KIRKEBIL

Hvis der ønskes kørsel til gudstjenesten, bestilles Palles Taxi,
tlf. 75 24 56 92.

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

GUDSTJENESTER 2017
STRELLEV KIRKE
NOVEMBER:
5. Alle Helgens dag
16.00 Juul
12. 22. s. e. trinitatis
Ingen
19. 23. s. e. trinitatis
9.00 Buelund
26 Sidste søndag i kirkeåret 10.30 Juul
Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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K i rk e n y t
:

DECEMBER:
3. 1. søndag i advent
10.30 Buelund
10. 2. søndag i advent
10.30 Buelund
17. 3. søndag i advent
Ingen
23. Lillejuleaften
Ingen
24. 4. søndag i advent/juleaften 15.00 Juul
25. Juledag
10.30 Juul
26. 2. juledag
Ingen
31. Nytår
16.00 Buelund
JANUAR:
7. Helligtrekonger

9.00 Buelund

Trompetledsagelse
Champagnegudstjeneste
Kirkekaffe

Fra Reformationsfejring lørdag den 19. august 2017
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K i rk e n y t
Kristendom som trøstet fortvivlelse

På Alle Helgens dag mindes vi, hvad
vore døde og kære under mulde har
været for os i det store som i det små.
Vi dyrker dem ikke som helgener; for
det var de nok ikke. De var fejlbare og
af kød og blod ganske som os selv;
men de gav os på vidt forskellig vis et
liv at leve. Derfor erindrer vi dem på
hver vores måde.
Vore døde minder os tavst om det dødelige vilkår, vi har vort menneskeliv
på. Vi sørger over vore døde; men vi
sørger vel i samme grad også over os
selv? Vi er blevet ladt ensomt tilbage
med vores sorg og savn. Sorg over vore
døde er også sorg over os selv.
En fortvivlelse kan melde sig hos efterladte. Det kristne evangelium bringer
her pligten ind som den sande medicin,
siger den danske filosof og teolog Søren Kierkegaard. Et vidnesbyrd om, at
fortvivlelsen ikke er bundløs, så længe
der faktisk er en opgave at gå i gang
med. I opgaven kan sorgen led-sages af
en fornyet glæde ved livet.
Det er udtryk for evangeliets agtelse af
mennesket, at der uanset hvad lyder et:
”Du skal!” Hvis der er et menneske,
man ikke respekterer, så tør man heller
ikke betro det noget. Evangeliets respekt for mennesket er netop at give
det en opgave. Og derfor kan et menneske også blive skyldigt, når opgaven
afvises, og livet misbruges; men så er
det den fornyede velsignelse på ny at
blive sat på opgaven.
Se, dette er den åndelige kærlighed, der
ved Guds hjælp sætter den sørgende i
et sundt og sandt forhold til den afdø18

de. ”Kristendom er trøstet fortvivlelse”,
siger vores reformator Martin Luther.
”Salige er de, som sørger; for de skal
trøstes”, siger Jesus. Og netop således
sørger den kristne. Sørger ved at se sig
forpligtet i at blive ved med – på en
livsbekræftende måde - at hænge sammen med nære afdøde, samtidig med at
dagliglivet leves med dem, vi har omkring os.
Netop Luther havde også sans for, at
vort forhold til de døde er af afgørende
betydning. I Jakob Knudsens romanbiografi om Luther er der en scene,
hvori det skildres, hvordan Luther kort
før sin død på en klar frostdag kører
tilbage til de steder, hvor han levede
som dreng og som ung mand.
I sin lomme har Luther en lille mørkeblå sten, som han engang har samlet op
i den mine, hvor hans far arbejdede for
41 år siden. Han har medbragt stenen
for at lægge den tilbage til det sted,
hvor den blev taget, og han smider den
da ind i en stendynge. Derpå ser han
sig omkring og siger: ”Ja, her har han
gået – den gamle. Ham skylder jeg alting. Der er ikke andet i mig end ham –
og så hvad der er fra himlen. Og nu står
jeg her og er gammel. Der er slet ingen
forskel. Det kunne lige så godt være
ham.”
Når Luther udtrykker sig sådan, skyldes det ikke, at den unge Martin havde
haft et ideelt og harmonisk forhold til
sin far. Det var rigtignok ikke uden
knaster og konflikter; men i Luthers
ord kommer en taknemmelighed til
udtryk. Der kommer en pligt til at udtrykke taknemmelighed – en opgave,
som kan give ham fred i sindet i stedet

K i rk e n y t
for fortvivlelse og bitterhed, selv om
han af andre grunde ikke undgik bitterheden inden sin død.
Der er ikke andet i Luthers billede af
sig selv end hans far, og så hvad der er
fra himlen. Fra saligprisningerne kan vi
her høre ordene: ”Salige er de, som
stifter fred; for de skal kaldes Guds
børn”. Luther får fred med sig selv,
som han ser sig som sin fars forbundne søn og som et Guds barn. Begge
dele står han helt og holdent ved.
De mennesker, vi har kendt, omfatter vi
med bestemte følelser, og vi kan derfor
ikke lade være med at overveje, hvad
de har været i vores liv, og sådan bliver
erindringen ikke sjældent en blanding
af taknemmelighed og eftertænksomhed.
I en sang hedder det: ”Din rygmarv visner, hvis du ikke danser med din bed-

stemor”. Alle Helgensdag er da den
dag i kirkeåret, hvor vi – ja, måske ikke
ligefrem danser med de døde – men
inviteres til at sende en tanke til dem,
der udgør rygmarven i vores liv. Slægten er en del af os, og heri består dens
uafrystelige styrke og betydning, som
slægten forhåbentlig har!
Ja, salige må vi vist lade os kalde, som
vi fornemmer en pligt – eller en indlagt
forpligtelse i vore hjerter – til at kunne
sørge over vore afdøde som et næstekærligt anliggende. Må vi ofte bede
Gud i sin Ånd og hinanden om hjælp
dertil – bede om hjælp, når det ikke falder os lige for at udtrykke sorgen.
Jens Thue Buelund

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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Aktivitetskalender
NOVEMBER:
7.
Foredrag: Sære sanser *
7.
Dans i Lyne Hallen *
14.
Foredrag: Inspiration fra
naturen *
15.
Dåbsklude strikning Strellev Forsamlingshus *
21.
Foredrag: Big Bang og det usynlige univers *
24.
Julemarked med spisning og basar *
25.
Julemarked i Lyne Hallen *
28
Foredrag; Spejlbilleder og molekyler *
30.
Sognene synger *

DECEMBER:
1.
Decemberhygge i Strellev Kirke *
10.
Adventskirkefrokost i Strellev
Forsamlingshus *
JANUAR:
7.
Helligtrekonger *
FEBRUAR 2018:
23.
Vinterfest
27.
Sogneforeningens generalforsamling *
Vedr. * Se inde i bladet
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