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Nyt fra
Forsamlingshuset
Ålegilde 2020 i Forsamlingshuset
Grundet Covid19 ser vi os desværre nødsaget
til at aflyse vores årlige ålegilde.
Det er vort håb, at vi kan genoptage traditionen igen
næste år.

Julebazar

Husk at reservere fredag den 27. november til Julebazar i Forsamlingshuset.

Strellev
Sogneforening
Stidag

.

Så er det tid til at gøre efterårsklart i Brinkerne. Der afholdes derfor stidag
Lørdag den 26. september.
Vi mødes ved 10-tiden, Alle, der har lyst
kan være med, og arbejdet bliver sjovere og
lettere, jo flere vi er.
Sogneforeningen takker for hjælpen ved at servere grillpølser, kartoffelsalat og drikkevarer.
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K i rk e n y t
I år er der - som det måske for
de fleste er bekendt - valg til
menighedsrådet for den kommende 4-års periode. Valget
holdes tirsdg den 15. september kl. 19 i Strellev Forsamlingshus. Valget i år foregår
lidt anderledees end det plejer,
idet det i højere grad end tidligere ligner en traditionel generalforsamling med valg af bestyrelse.
På mødet vælges det antal
medlemmer der skal være i menighedsrådet, det vil i Strellev sige 5 medlemmer.
Menighedsrådet vil gerne hermed opfordre alle til at slutte op om valget
og deltage i valgforsamlingen den 15. september - og meget gerne stille
sig til rådighed som kandidat til en plads i rådet. Det er spændende og
interessant at sidde i menighedsrådet. Fra det nuværende menighedsråd
genopstiller tre af medlemmerne, medens to medlemmer har valgt ikke at
genopstille til en ny periode.

Vi ses til valg den 15. september kl. 19!
Vi starter med fællesspisning,
hvor Menighedsrådet er vært.
Høstgudstjeneste i Strellev Kirke

Søndag den 27. september kl. 10. 30
er der høstgudstjeneste i Strellev Kirke.
Hvert år efter høst holdes en sådan høstgudstjeneste med det formål at takke for høsten
og for resultatet af det gode arbejdsliv de fleste af os har.
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K i rk e n y t
Arrangementer i samarbejde med Ølgod Menighedsråd:
Cykelgudstjeneste søndag den 6. september:

Vi fortsætter en god tradition med cykelgudstjeneste i pastoratets kirker.
Man må naturligvis gerne tage bilen og invitere naboer og venner med.
Tidspunkterne i de forskellige kirker giver mulighed for at gå en tur på
kirkegårdene, hvis man er i bil. Eller man kan sætte
sig ind i kirken og nyde stilheden inden cyklisterne
kommer.
Dagen starter i Bejsnap Kirke kl. 9. Efter første del
af gudstjenesten er der kaffe og rundstykker.
Derpå prædiken i Ølgod Kirke kl. 10.30 efterfulgt af
en forfriskning. Afslutning på gudstjenesten og altergang i Strellev Kirke
kl. 11.30. Herefter er der frokost i Strellev forsamlingshus.
Vi håber rigtig mange vil deltage i arrangementet, og at det gode vejr, vi
har været beriget med de foregående år til cykelgudstjenesterne, også må
være med os i år. Der er ikke tilmelding til arrangementet, som er gratis.
I denne Coronatid kan der jo ske ændringer, men hvis vi er for mange til
at kunne være i de små kirker, flytter vi gudstjenesten uden for kirkerne.

Syng dig glad

Starter op til en ny sæson onsdag den 14. oktober kl. 14 i
Kirkehuset i Ølgod. Herefter hver anden onsdag til og
med den 9. december.

Mads og Katrine.

Bent Fabricius Bjerre døde i august
måned, 95 år gammel. En musikmager af Guds nåde, fra hans tangenter er i en lind strøm flydt mange evergreens til os. Listen er lang
og mange kan vælges. Men kendingsmelodien til tv-serien Matador
vil uden tvivl høre til blandt de
mest kendte. I 1978 hørtes den lidt
melankolske melodi første gang, da
Lise Nørgaard og Erik Ballings familie-krønike første gang rullede
over tv-skærmen. Og vi tog den til

os, den er folkeeje og den er blevet
vist utallige gange siden. Vi har
fulgt alle personerne i Korsbæk,
citater er blevet til faste vendinger i
vores sprog.
I en af de første scener møder vi
Mads, den fåmælte handelsrejsende, og Daniel hans lille søn. Far og
søn som vi følger igennem alle afsnittene. En relation der er præget
af ambitioner og arbejdet for økonomisk fremgang fra Mads’ side og
af drømme, kreativitet og fremtidsfortsættes næste side
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K i rk e n y t
syn fra Daniels side. To helt forskellige livsindstillinger - det må
føre til sammenstød.
Vi husker alle Daniel, der ikke lever op til sin fars forventninger i
skolen, han har svært ved regning,
og en utilnærmelig privatlærer skal

forsøge at bringe ham det, Mads
mener han skal kunne. Og mon ikke vi også alle husker, da Ellen får
en islænder af sin far – så kan Daniel se, hvad der sker, når man gør
sig umage!!! – Sådan siger Mads til
Ingeborg i bilen på vej derud. Ellens store begejstring og Daniels
store tristhed sidder på vores nethinde. Katrine Larsens egenrådige
handling, idet hun giver Daniel en
hest - for sådan en får man, når
man er en god og kærlig dreng - og
Daniels sagte kommentar, da han
ser sin far køre bort til et vigtigt
møde: Jeg ville hellere have haft
den af far. Det gør ondt ind i hjertet, fordi vi ved Mads har handlet
helt forkert, og fordi vi lever i en
verden, hvor Mads’ leveregel:
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’noget for noget’ er gennemgående: Vi belønnes, fordi vi kan noget,
opnår gode karakterer i skolen og
eftertragtede resultater på arbejdspladsen, der kan bonne ud i en lønforhøjelse.
Hvis ikke vi lykkes i den sammenhæng, ja så ligger vi som vi har
redt – vi har ikke gjort os nok umage, og derfor belønnes vi heller ikke. Den logik, der driver Mads
Skjern til at blive Korsbæks Matador.
Katrine Larsens modhandling –
hendes hest til Daniel – ikke fordi
han kan noget, men fordi han er –
er en helt evangelisk handling:
Guds kærlighed og nåde gives ikke
fordi vi har levet op til krav og forventninger, men netop på trods af
hvad vi kan præstere: Guds nåde
og kærlighed kommer os i møde og
giver os vores værdighed og binder
os til livet med hinanden. Af den
kærlighed er det så vores opgave at
øse, så vi i hverdagen med hinanden – store og små – kan hjælpe og
støtte, ikke fordi vi har gjort os fortjent, men fordi vi er mennesker,
Guds børn, sat på jorden med ansvar for den og hinanden.
Marianne Holst-Larsen,
Sognepræst

K i rk e n y t
GUDSTJENESTER I
STRELLEV KIRKE
SEPTEMBER:
6. 13. s. e. trinitatis
13. 14. s. e. trinitatis
20. 15. s. e. trinitatis
27. 16. s. e. trinitatis

11.30 Juul (C)
10.30 Juul
Ingen
10.30 Juul (H)

OKTOBER:
4. 17. s. e. trinitatis
11. 18. s. e. trinitatis
18. 19. s. e. trinitatis
25. 20. s. e. trinitatis

9.00 Olsen (K)
10.30 Holst-Larsen
Ingen
Ingen

NOVEMBER:
1. Alle helgen
16.00 Juul (M)
8. 22. s. e. trinitatis Ingen
15. 23. s. e. trinitatis 10.30 Holst-Larsen
22. Sidste s. i kirkeåret Ingen
29. 1. s. i advent
10.30 Holst-Larsen

Kirkebil

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

Ønskes en præst på
besøg på sygehuset?
Henvendelse til præsten er nødvendig.

(C) betyder cykelgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.
(H) betyder høstgudstjeneste.
(K) betyder kirkekaffe ifm gudstjenesten.
(M) betyder mindegudstjeneste med oplæsning af navne på afdøde i
sognet siden sidste år.
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. 10.00, når der er gudstjeneste
kl. 10.30. Dorte og Anne Grethe ”varmer salmerne op” sammen med os, - og snak og kaffe bliver
der også altid tid til.
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Torsdagshygge i Forsamlingshuset
Starter igen den 22. oktober.

Vi mødes i Forsamlingshuset kl. 9.30 til kaffe og rundstykker, sang og
spil. Pris kr. 20,-. Arrangementet gentages hver torsdag samme tid og
sted.
Kom og vær med til hyggelige formiddage!
Sogneforeningen - Forsamlingshuset - Menighedsrådet
Guldbrudepar

Aktivitetskalender
SEPTEMBER:
6. Cykelgudstjeneste *
15. Valgforsamling vedr. menighedsrådet *
22. Menighedsrådsmøde
26. Stidag *
27. Høstgudstjeneste *
OKTOBER:
14. Syng dig glad *
22. Torsdagshygge starter *
28. Syng dig glad *
* Se omtale inde i bladet

Udgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen
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