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Strellev
Sogneforening
Tusind tak for det flotte fremmøde til vores stidag den 29. september.
Der blev revet stier, klippet hegn og skuret og skrubbet. Vejret var heldigvis
med os, så det blev en hyggelig dag.
Sogneforeningen

Bestyrelsen består af:

Formand
Robert Hansen
Næstformand
Susanne Henriksen
Kasserer
John Sandholm
Sekretær
Poul Anders Hvergel
Bladudvalg
Annelise Sørensen
Den 25. februar 2019 afholder Sogneforeningen generalforsamling, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Torsdagshygge i Forsamlingshuset torsdag formiddage
kl. 9.30 med kaffe/the og rundstykker, sang og spil.
Kom og vær med til en hyggelig formiddag.
Pris: 20 kr.
Sogneforeningen – Forsamlingshuset – Menighedsrådet

En jerncontainer står på p-pladsen
ved Tarpvej. Sogneforeningen håber
meget, at I vil huske at støtte os ved,
at I smider jeres gamle jern i containeren.
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Nyt fra
Forsamlingshuset
JULEMARKED

i

Forsamlingshuset
fredag den 30. november
Basaren åbner kl. 17.00
Flæskesteg serveres kl. 18.00
Kl. ca. 20.15 udtrækkes de heldige vindere af basargaverne.
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
22. februar 2019.
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 2019 på:
annikabertelsen@bbsyd.dk
Hilsen Revyholdet
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Koncerter i Lyne Kirke
Koncerter med STIG ROSSEN

og pianist Carl Ulrik Munk-Andersen
Søndag den 24. februar 2019
Kl. 16 og kl. 19
Entre: kr. 210,-.
Billetsalg:

Jørgen Meldgård, tlf. 75250016
Søren Nielsen, tlf. 50950224
(fra den 1. november 2018)
• Lyne Brugs (fra den 3. december 2018)
•
•

Arrangør: Lyne Menighedsråd og
Lyne Vennekreds
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STRELLEV JAGTFORENING

Rævejagt

Strellev Jagtforening afholder rævejagt lørdag
den 26. januar 2019.
Der er morgenmad i Forsamlingshuset kl. 9 og
frokost samme sted kl. ca. 12.
Rævejagten slutter ca. kl. 15.
Alle med gyldigt jagttegn kan deltage.
Tilmelding til formanden, Ernst Øllgaard, tlf.
20425188, mail: e_r@bbsyd.dk.

Generalforsamling

Strellev Jagtforening holder generalforsamling lørdag den 26. januar 2019 i
Forsamlingshuset. Generalforsamlingen starter med fællesspisning.

Tilmelding til formanden, Ernst Øllgaard, tlf. 20425188, mail: e_r@bbsyd.dk.

Strellev
Sogneblad
er i 2019 udkommet i 40 år.
Det vil vi markere med en artikel om baggrunden for og arbejdet med at etablere Strellev Sogneblad.
En af de personer, der i sin tid var med til at starte bladet op, Helga Clausager, vil skrive artiklen.
Hun vil gerne, at de, der måtte have noget at bidrage med til artiklen, henvender sig til
hende snarest muligt på telefon 75 25 01 64.
På forhånd tak.
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Redaktionen.

K i rk e n y t
GUDSTJENESTER I
STRELLEV KIRKE
NOVEMBER:
4. Alle helgen
16.00 Juul
11. 24. s e trinitatis
10.30 Juul
18. 25. s e trinitatis
Ingen
25. Sidste s. i kirkeåret Ingen
DECEMBER:
2. 1. s i advent
9. 2. s i advent
16.
23.
24.
25.
26.
30.
31.

3. s i advent
4. s i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytårsaften

9.00 Juul
10.30 Juul
Adventskoncert
og kirkefrokost
10.30
Ingen
15.00 Juul
10.30 Juul
Ingen
Ingen
Ønskes en præst på besøg på
16.00 Juul
sygehuset?
ChampagneHenvendelse til præsten er
gudstjeneste

nødvendig.

JANUAR 2019:
6. Helligtrekonger
13. 1. s. e. h3k.
20. 2. s. e. h3k.
27. 3. s. e. h3k.

9.00
10.30 Juul
9.00
Ingen

Kirkebil

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

På grund af ledighed i præsteembedet kan der ikke for alle søndage endnu fastsættes prædikant. Se nærmere i Ugeavisen.
Se også infotavlen på kirkens P-plads.
Husk, at der er mulighed for at lære nye og gamle salmer (bedre at kende), hvis
du møder op i Strellev Kirke kl. 10, når der er gudstjeneste kl. 10. 30.
Dorte og Anne Grethe ”varmer salmerne op” sammen med os, - og der er tid til
snak og kaffe bliver der også altid.
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K i rk e n y t
Arrangementer i samarbejde med Ølgod Menighedsråd

Strellev og Ølgod Menighedsråd har etableret et samarbejde om arrangementer i
de 2 sogne. Der er i den kommende periode følgende fælles arrangementer:

Fyraftensmusik i Ølgod Kirke kl. 16.30-17.00

De fire første torsdage i november måned.

”Syng dig glad” i Kulturhuset i Ølgod

onsdage i lige uger kl. 14-16.
Medbring selv kaffe og brød.

Sangaften i Strellev Kirke tirsdag den 13. november kl. 19.30.

Birgitte og Ejnar Kudsk tilrettelægger i samarbejde med kirkens organist og
kirkesanger et program med fællessange.
Der bliver serveret forfriskninger undervejs i forløbet.
Ølgod og Strellev Menighedsråd

Adventsgudstjeneste

Søndag den 9. december kl. 10.30 holdes adventsgudstjeneste med
koncert.
Dorte Lundgaards kor medvirker.

Champagne-nytårsgudstjeneste i Strellev Kirke v/Else Juul.
Start din nytårsaften med en festlig gudstjeneste.
Efter gudstjenesten, der begynder kl. 16, ønsker vi hinanden Godt
Nytår med champagne og kransekage.

Jens Thue Buelund

har fået stilling i Øster Starup sogn fra 1. november efter godt 17 år i ØlgodStrellev pastorat. Han holder afskedsgudstjeneste i Strellev kirke den 28. oktober kl. 10.30 og samme dag kl. 15 indbyder menighedsrådene alle til kaffebord
på Hotel Hjedding, hvor der tages afsked med Jens Thue Buelund. Alle er velkommen.
I november klarer Else Juul præsteopgaverne med hjælp fra nabopræsterne.
Fra 1. december forventes det, at der bliver ansat en præstevikar for Jens Thue
Buelund indtil stillingen bliver genbesat.

Se gudstjenestelisten i Ugebladet.
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K i rk e n y t
Cykelgudstjeneste
Til cykelgudstjenesten den 2. september havde vi igen det smukkeste vejr.
Mange havde
taget cyklen
frem, andre
havde en god
tur i bil. Det
drejer sig jo
om at gøre det,
der passer
bedst til den
enkelte. Vi
startede gudstjenesten i
Bejsnap, fik rundstykker og kaffe og begav os ud på turen til Ølgod Kirke, hvor
Else Juul holdt prædikenen. Her fik vi frugt, inden vi var klar til sidste etape til
Strellev Kirke, hvor der var altergang og afslutning på gudstjenesten, inden menigheden på omkring
50 personer begav sig
til Forsamlingshuset
til en let frokost og et
par sange.
Dejligt, at så mange
ville bruge en del af
søndagen på denne
måde.

Ved høstgudstjenesten blev der lagt kr.
1.182,- i indsamlingsbøssen.
Beløbet er sendt til
Folkekirkens Nødhjælp.

Ved høstgudstjenesten den
30/9
var kirken utrolig flot pyntet.
TAK til Corrie, der havde lagt hele
sin sjæl i at pynte fint op til en festlig
gudstjeneste!

TAK til giverne!
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K i rk e n y t
Sorg som glasskår

Et billede til Alle helgen:
Sorg er som glasskår. Glasskår siger
os, at noget, der før var helt, er gået
itu. Glasskår kan funkle som tårer.
Glasskår har en gennemsigtighed –
som tårer og som det menneskeliv, der
er forbi, i ét nu bliver gennemsigtigt,
når døden slår livet i stykker. I ét nu
ser vi, hvad dét menneskeliv blev til,
og vi er os smerteligt bevidst om, at
det ikke bliver til mere. I hvert fald
ikke til mere, vi kan se. Det, der var
før, er forsvundet.
Men sorg, skrig og pine er der stadig.
Vi blændes af glasskårets hjerteløse
gennemsigtighed, som vi blændes af
sorgens salte tårer. Sorg er som glasskår, fordi det vi fik gjort eller ikke
gjort i forhold til det, der er forsvundet, skærer i os og står alt for lysende
klart. Glasskår er altid hårde og skarpe. Kan de være andet?
Ja, det sker, at man på ture langs stranden finder glasskår, der ikke længere
er hårde og skarpe. Havet har slebet
kanterne af dem. De er blevet bløde og
glatte. De funkler heller ikke længere
så stærkt. De er smukt matte. Man kan
tage dem i sin hånd uden at skære sig.
Man kan putte dem i lommen, uden at
de flår foret i stykker. Der kan laves
smykker af dem af en guldsmed.
Disse strandsmaragder er som trøstet
sorg. De er stadig glasskår; men de har
fået en anden og mere håndterlig form
– en form, der er til at holde i hånden.
Måske kan sorg også som disse glasskår ved hjælp af tårer og andre menneskers gode ord og Guds hjælp lang10

somt men sikkert forvandles og blive
til noget andet. Vi må forsone os med
at have mistet – med det vi gjorde eller ikke fik gjort.
Strandsmaragder er matte som trøstet
sorg. Der er noget af den elskede, vi
ikke længere kan se. Det ligger nu
skjult i Gud. Sorg kan ikke trøstes
væk; men Gud har skabt mennesket,
så det kan græde af sorg og glæde.
Gud ikke bare ånder på øjet, når det
græder. Gud ånder også på øjet, så det
græder; for Han er en barmhjertig
Gud. Den, der kommer til os, når vi er
barmhjertige – dvs., når vi tillader os
selv at mærke, at vi overhovedet har et
hjerte. Når vi sørger, mærker vi noget
til vores hjerte, bliver rene af hjertet,
fordi intet kan fylde i et hjerte som
sorg.
Det kan være svært at udholde andres
sorg. Man vil gerne trøste den væk.
Synes, den skal gå over. Den minder
alt for stærkt om alt det, vi kan og skal
miste. Og gang på gang står vi magtesløse, fordi vi opdager, at det ikke
kan lade sig gøre at trøste en sorg væk.
Som kærligheden skal den ledsages og
gemmes i et hjerte – gemmes eller
skjules i Guds hjerte – Han, som følger os. Så kan sorgen hos os forhåbentlig være til at bære resten af vort
liv.
Ved Alle helgen tændes lys på gravene og inde i kirken ved gudstjenesten.
Kristus er Guds lys i en mørk verden.
Det er et lys, vi skal bære videre. ”Jeg
tror, at vi er for at tænde lys for hinanden”, som Lars Lilholt synger (nr. 865
(fortsætter på næste side)

K i rk e n y t
i salmebogstillægget Kirkesangbgen.) set og kirken.
Nu prøver jeg at gøre mit bedste som
Jeg siger tak for 17 gode år – også i sognepræst i Øster Starup mellem
Strellev sogn. Tak for, at jeg har lært Vejle og Kolding.
nogle af jer sogneboere godt at kende. Alt godt fremover vil jeg ønske for
Købmand og friskole nåede jeg at jer alle!
opleve hos jer. I må fortsætte med at
Jens Thue Buelund
tage godt vare på de fælles samlingssteder, I har tilbage – forsamlingshu-

Frivillighed

Jeg har ændret mit syn på FRIVILLIGHED! Eller i hvert fald fundet ud
af, at det også kan føre noget godt
med sig. Jeg har ment, at de ting vi
synes, der nødvendigvis skal gøres,
skal være lønnede, så man ikke er
afhængig af, at der er frivillige, der
stiller op og tar en tørn. Og det gør
jeg for så vidt stadig!
Med situationen ved Strellev Kirke,
hvor vores graver har været langtidssygemeldt, er jeg blevet en erfaring
rigere. Vi har selvfølgelig måttet købe
os til afløsning, hvor Ølgod Menighedsråd og personalet ved Ølgod Kirkegård har været rigtig gode og positive samarbejdspartnere.
Men uden at der har været frivillige,
der har stillet op og givet en endog
meget stor hånd med, havde det ikke

været det samme. Det er ikke så meget økonomien, jeg tænker på, for det
kunne vi vel nok komme om ved, selv om der selvfølgelig så ville være
andet, man ikke kunne få. Det er det,
at vi har oplevet, at nogen bare trådte
til, - følte ejerskab og ansvar! For
uden at føle de to ting ville ingen bruge deres tid på at rive gange, tjekke
olie og fyr, tilse kirke og klokker,
vaske alterdug, stille op til kirketjenerjobbet, ikke så meget af lyst og for
løn, men fordi man netop føler ansvaret for, at tingene skal fungere.
Det er en god erfaring at have med,
når vi sidder i et lille sogn og nogen
gange kan komme til at tænke ”hva’
nyt’ er æt te?” Men måske netop fordi
vi er et lille sogn, er der flere der tænker, at det nytter noget at gøre noget.
Agnethe L. Jensen

Menighedsrådets medlemmer er:
Formand:
Agnethe L. Jensen
Næstformand:
Jens Krogh
Kasserer:
Anny Nielsen
Kirkeværge:
Ejnar Kudsk
Kontaktperson:
Anders Jensen

6134 9641
4078 0521
7525 0021
6146 8304
2179 6158
11

Høstgudstjeneste i Strellev Kirke

Aktivitetskalender
NOVEMBER:

DECEMBER:

JANUAR 2019:

1.
8.
13.
14.
15.
21.
22.
28.
30.

Fyraftensmusik *
Fyraftensmusik *
Sangaften *
Syng dig glad *
Fyraftensmusik *
Menighedsrådsmøde
Fyraftensmusik *
Syng dig glad *
Julemarked *

9.
12.
31.

Adventsgudstjeneste *
Syng dig Glad *
Champagnegudstjeneste *

9.
23.
26.
26.

Syng dig glad *
Syng dig glad *
Rævejagt *
Generalforsamling i Jagtforeningen *

* Se omtale inde i bladet.
Udgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen
Bladet udkommer:
1. febr. 1. april 1. juni 1. sept. og 1. nov.
Indlæg modtages gerne og kan afleveres til Ejnar Kudsk, Adsbølvej 11
eller E-mail: ejnarkudsk@outlook.dk senest d. 10. i måneden før udgivelse.
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