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Kirkenyt
klarlægge syndens former i al deres
forskellighed. Synden er et
underskudsfænomen, som er begrundet
i at mennesket ønsker at kontrollere
sin verden. Det er mennesket som
andethed, der gør oprør mod Gud som
førstehed. Synden er oprør mod Guds
skabelse som en gave.
Ikke kun i forholdet til Gud, men også
i forholdet til næsten viser synden sig
som et underskudsfænomen. Hele
tiden lever menneskets i en uforklarlig
angst for ikke at få nok - nok af mad,

År 2002 i Strellev sogn & kirke

Antallet af fødte og døde henviser til dem , der er registreret i sognet.
Tallet i ( ) står for 2001.

NYT FRA BLADUDVALGET
Inger Jensen har afløst Helga som redaktør af sognebladet. Allerede ved forrige
nummer af sognebladet medvirkede Inger. Inger viste fra starten stor interesse
og gåpåmod, og sammen med Bodil Tybjerg fik hun lavet et godt blad. Vi glæder
os til at samarbejde med Inger og byder hende velkommen som ny redaktør !
Bladudvalget
OBS: Fremover skal indlæg til Sognebladet afleveres til Inger Jensen, Lynevej
56, Strellev, Tlf. 7525 0387 eller E.mail: api-jensen@tdcadsl.dk

SENEST DEN 10. I MÅNEDEN FØR UDGIVELSE

Fødte: 4 (5)
Drenge: 2(1)
Piger: 2(4)
Døbte: 4 (5)
Navngivelser: 0(0)
Konfirmerede: 4 (4)
Vielser: 1 par (2)
Døde: 3 (1)
Begravede: 4(2)
heraf urner: 0(0)

Konfirmation 2003:

10 måneder på et engelsk skolehjem
…..Døren bliver låst op, og med det
samme kommer der en flok glade børn
løbende imod os, som alle siger nogle
uforståelige lyde med enkelte ord
indimellem.
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søvn, lykke, anerkendelse, etc.
Synden lever i misundelsens
bestandige sammenligninger. Hele
tiden er vi angste for at blive ladt
tilbage. Synden viser sig derfor også
som en mangel på lydhørhed i forhold
til medskabningernes behov, begrundet
i forudgribelsens angst for ikke selv at
få nok.
HV:
Ovenstående er udarbejdet på grundlag
af en artikel af forskningsprofessor
Niels Henrik Gregersen i

Pludselig er der en af drengene, der
spytter mig i ansigtet. Jeg bliver meget
forskrækket og skræmt og er klar til at
tage det første fly tilbage til Danmark.
To piger hænger i hver af min veninde,

Konfirmation 2004:

27. April: Skolen ved Skoven
4. Maj: Ølgod Byskole, 7A
11. Maj: Ølgod Byskole, 7B
18. Maj: Lindbjerg Skole
25. Maj: Strellev Friskole

18. April: Byskolen, 7A
25. April: Byskolen, 7B
2. Maj: Skolen ved Skoven
9. Maj: Lindbjerg Skole
16. Maj: Strellev Friskole

Kl. 10.00 alle dage

Kl. 10.00 alle dage
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Kirkenyt
Skabelsen.
At verden er skabt af Gud betyder, at
Gud havde lyst til at skabe verden.
At verden er til, er således et udtryk
for, at der er glæde hos Gud. For os
betyder det, at livet er et ufortjent
gode, som begynder i et guddommeligt
overskud. Der er altså ikke noget krav
om nogen tilbagebetaling. Tilværelsen
begynder i et plus, fordi tilværelsen
er gennemtrængt af Guds vilje til at
forbinde sig med den skabning, som
ikke selv er Gud. Gud er således
førsteheden, mens mennesket er
andetheden.
Netop fordi skabningen er andetheden,
får skabningen lov til at være sig selv
og prøve sig selv af. Skaberværket
udgør et frihedens rum, en invitation
til at skabe med. Skaberværket er et
guddommeligt eksperiment. Gud
giver i skabelsesakten slip på kravet
om at bestemme verdens gang i alle
detaljer. Det gør han med henblik på
at opnå det større gode, at
skabningerne selv er med til at finde
deres livs veje.
Der er således tale om at der er et
samvirke mellem mennesker og Gud.
Guds vilje til fællesskab med verden
finder sted inden for de rammer, der
er sat i kraft af Gud som førstehed.
Rammerne er naturlovene og dette,
at menneskers samliv er bundet
sammen af gensidige afhængigheder
og forventninger.
Da mennesket er skabt i Guds billede,
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så er det menneskets opgave både at
være det naturvæsen som det er og det
er samtidig menneskets opgave at
være det kulturvæsen, som det er. Der
er således ikke tale om at der er en
modsætning mellem naturen og
kulturen. Det drejer sig om, at vi skal
bruge de evner, som vi har fået.
Fortællingen om Babelstårnet viser, at
det ikke drejer sig om menneskers
kulturskabende evne som sådan. Det
afgørende er at vi anvender ordene og
gerningerne til gavn for fællesskabet.
Der er således ikke tale om, at man
skal vælge imellem om naturen fra
begyndelsen af måtte være enten ond
eller god. Der er heller ikke tale om,
at man skal vælge mellem natur og
kultur.
Guds kreativitet viser sig netop i
skabningens selvkreativitet. Det er
netop i samarbejdet mellem natur og
kultur, i dette at mennesket både er
skabt af Gud og at mennesker selv vil
noget, at Guds skabelse er allermest
intens. Gud har vævet sig ind i
tilværelsens hele fremtræden uden
nogen sinde at kunne identificeres med
en bestemt opfattelse eller en bestemt
ting.
I og med at mennesket har fået
frihedens mulighed, så har menneskets
også fået syndens risiko. Synden kan
ikke føres tilbage til Gud. Synden er
begrundet i et uforklarligt oprør imod
glæden. Syndens rod kan ikke
forklares, men det er en opgave at

Heidis, arme og siger nogle enkle
ord – såsom ”synge, synge, musik,
musik” og ”bliv pige, bliv”. Vi
kiggede på hinanden med et meget
skeptisk udtryk i ansigtet, og den
samme tanke kørte rundt hovedet på
os: ”Hvad laver vi her ? – Hvad er det
vi har indladt os på……?”
Efter vores studentereksamen i juni
2001, rejste min veninde Heidi og jeg i
august til England. Vi havde fået
arbejde på Sunfield, et
specialbørnehjem i Birminghamområdet. Vi tog primært derover for at
arbejde med børn med svære
indlæringsvanskeligheder og autisme,
men også for at stifte bedre
bekendtskab med det engelske sprog.
Vi havde fået lidt information om
stedet inden vi tog af sted, men det var
meget sparsomt, så vi var meget
spændte på at nå frem. Vi ankom til
stedet efter midnat, så alt var mørkt, og
vi kunne ikke rigtig danne os et
indtryk af stedet .
Det syn, der ventede os næste morgen,
da vi kiggede ud af vinduet, var meget
overraskende. Det var en helt lille
”landsby”, med små huse placeret
rundt om et større hus, som tydeligvis
var hovedbygningen. Rundt om denne
lille landsby var der grønne marker,
skove og bakker. Det var en utrolig
smuk natur. Når jeg tænker tilbage,
kan jeg ikke umiddelbart huske
hvordan mine egentlige forestillinger
om Sunfield var, men det vi så den
morgen var slet ikke som vi havde
forestillet os.
Sunfield huser ca. 80 børn i alderen 619 år, som på de ene eller anden måde
er hjerneskadede eller har en

forstyrrelse i hjernen. Børnene er
inddelt i 9 huse alt efter alder og deres
grad af udviklingsforstyrrelse/
autisme. Sunfield rådede over mange
faciliteter til gavn for børnene.
Deriblandt en lille dyrebesætning med
geder, æsler, heste, marsvin osv., en
eventyrlegeplads, multi-sanserum, en
gymnastiksal og mange andre lignende
ting. Alt sammen faciliteter som
børnene kunne bruge i skoletiden, men
også i fritiden.
Børnenes skole er en del af Sunfield,
hvilket gør det nemmere for børnene at
forbinde skole og fritid, da det var
mange af de samme aktiviteter og
lokaler, der blev gjort brug af. Det
gjorde også at der var et rigtig godt
samarbejde mellem personalet i skolen
og personalet i husene, så man fx får
udarbejdet de helt rigtige handleplaner
til børnene, som både kunne fungere i
skolen, men også i huset om
eftermiddagen.
Som noget af det første, blev Heidi og
jeg vist rundt på Sunfield, og
introduceret til de pågældende huse,
hvori vi skulle arbejde de næste ti
måneder. Noget af det første jeg
bemærkede på rundvisningen var, at
alle døre var låste, men jeg fandt
hurtigt ud af hvorfor, og at det ikke var
uden grund……..Mange børn med
indlæringsvanskeligheder og autisme
har ikke sans for bl.a. fare, og hvis alle
døre var ulåste, ville de løbe væk, uden
egentligt at ville det. Det er for
børnenes egen sikkerheds skyld at
dørene er låste. Det viste sig at jeg
skulle være pædagogmedhjælper i et
hus kaldet ”Maple”. Her var børnene i
alderen 8-11 år. De var ikke alle
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autister. En enkelt havde også Down’s
Syndrom (mongolisme), en med
hjerneskade – forårsaget af
mishandling før han kom til stedet, en
med Asperger’s Syndrom (form for
autisme, som ligger i den ”milde” ende
af det autistiske spektrum) og flere
med epilepsi.
Jeg var meget nervøs over at skulle
arbejde med disse børn, da jeg kom
uden nogen erfaring i arbejdet med
specielt krævende børn. Beskrivelsen i
det første afsnit fortæller om mit første
møde med autister og er de tanker der
fløj igennem mit hoved ved dette
møde. Jeg kunne ikke se nogen
rimelighed i at denne dreng havde
spyttet mig i ansigtet, for jeg havde jo
ikke gjort ham noget, og han kendte
mig jo ikke. Det var netop disse
faktorer, der gjorde at han spyttede
mig i ansigtet. Det var hans måde at
udtrykke utryghed på. Jeg fandt hurtigt
ud af at al denne aggressive adfærd
sjældent var ment som noget
personligt, og det hjalp meget i det
daglige arbejde, og mærkeligt nok,
lærte man at vænne sig til daglige
knubs.
Men endnu oftere oplever man den
modsatte opførsel, for disse børn er
også utrolig glade for kontakt, og de
går ikke af vejen for at give knus, og
på den måde vise en positiv opførsel.
Det er dette der gør disse børn dejlige
at arbejde med.
Børnene havde en struktureret
hverdag, som er meget præget af
rutiner. Mange af børnene bruger det
system kaldet TEACCH, som også
bliver brugt i Danmark. Det er en
s p e c i e l p æd a go gi k , h v o r d e r
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hovedsalig lægges vægt på
kommunikation med barnet på barnets
niveau. Det kan foregå vha. af billeder,
piktogrammer eller Makaton / Tegn til
Tale. Man lægger også vægt på at
barnets hverdag bliver overskuelig og
struktureret, ved at opbygge et skema
over nogle timer, eller over en hel dag,
som barnet kan overskue. Alt dette for
ikke at skabe frustration for barnet.
Der må ikke opstå nogen tvivl for
barnet, for så er det, de reagerer med
aggressiv adfærd i mange tilfælde.
Huset er indrettet på børnenes
præmisser, for det er jo deres hjem. De
har hver deres værelse, som er
indrettet specielt til dem med hjælp fra
forældrene. I køkkenet har de hver
deres farve på dækkeservietterne,
tallerkenerne, glas osv. Det er vigtigt
at de har den samme farve hele vejen
igennem. Det er det man kalder
farvekode. Det er igen med til at barnet
ikke bliver forvirret og frustreret.
Børnene er selv med til at dekorere
ting på væggene, selvfølgelig med
hjælp fra personale, men det er vigtigt
at det er børnenes præg, der bliver lagt
vægt på.
Mange af disse børn kan ikke bo
derhjemme pga. deres sygdom. Det
kan være en utrolig stor belastning for
familien at have et så krævende barn
derhjemme, da det kræver så megen
opmærksomhed og struktur, og det kan
tit påvirke evt. andre søskende og også
forældrene. Ofte er forældrene nødt til
at give ansvaret videre til uddannet
personale. Det er hårdt at give slip,
men det er tit nødvendigt.
Børnene går i skole hver dag fra 9.15
til 15.30 med en times middagspause,

Kirkenyt
GUDSTJENESTER 2003
STRELLEV KIRKE
FEBRUAR
2. 4. s.e.H. 3 K.
9. Sidste s.e.H. 3 K.
16. Septuagesima
23. Seksagesima

19.30 Buelund bil
10.30 Vestager bil
19.30 Buelund bil
10.30 Vestager bil

MARTS
2. Fastelavn
9. 1. s. i fasten
16. 2. s. i fasten
23. 3. s. i fasten
30. Midfaste

19.30 Vestager bil
10.30 Buelund bil
10.30 Vestager bil
19.30 Vestager bil
9.00 Buelund bil

APRIL
6. Mariæ Bebud.
13. Palmesøndag
17. Skærtorsdag
18. Langfredag
20. Påskedag
21. 2. Påskedag

19.30 Buelund bil
10.30 Buelund bil
10.30 Buelund bil
10.30 Vestager bil
9.00 Buelund bil
10.30 Vestager bil

Søndag den 9. Marts samles der ind i
kirken til Folkekirkens Nødhjælp.

KIRKEBILEN bestilles på tlf.:
75245692 senest kl.18.00 dagen før.
Det skal bemærkes, hvis man ønsker
liftbus til kørestol. Enhver kan blive
afhentet på bopælen.
VEDR. PRÆSTERNES BESØG
PÅ SYGEHUSENE kan det
oplyses, at de ikke længere har
adgang til patientlisterne. Derfor er
henvendelse nødvendig, når der
ønskes besøg.

Menighedsrådets foreløbige mødedatoer:
12. marts 2003: Bl. a. med fremlæggelse
af regnskab.
BISPEVALG
5. maj 2003: Budget m.m.
Oplysninger om arbejdet i Den
14. august 2003
folkekirkelige Fællesliste findes på
Møderne afholdes på Strellev Friskole kl. www.bispevalg.dk
19.30, dog starter mødet den 5. maj med
Kandidat på den grundtvigske liste
syn kl. 19.00 ved Strellev Kirke.
findes den 3. Marts.
Møderne er offentlige.
Sognets hjemmeside: Søg under sogne på www.folkekirken.dk
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Referat fra generalforsamling den
25/10 2002 i Strellev Forsamlingshus.
1. Valg af ordstyrer.
Hans Raunkjær blev valgt til ordstyrer.
2. Markedsudvalgets beretning.
Formand Ernst Øllgaard aflagde beretning. Beretningen blev godkendt.
Der har i flere år været problemer med at få et tivoli til markedet. Dette
skulle være løst til næste år, da der allerede nu er tegnet kontrakt med tivoli
til næste år. Der er forslag til ændring af markedspladsens indretning til
næste år. Den nye indretning af pladsen er hovedsagelig p.g.a. tivoli.
Tivoliet skal ligge først på pladsen, så markedets kunder på naturlig vis
sluses ind igennem tivoliet for at komme videre ind på pladsen.
Sodavandsdiskoteket fredag aften vil det pågældende tivoli stå for at
arrangere. Prisen for tivoliet er på 2-3000,- kr. Tivoli skal selv afholde
udgifter til el. Formanden takkede for velvilligheden til markedet, som er en
by- eller egnsfest for Strellev/Lyne . En velvillighed som langt overstiger
markedets overskud, som i år må siges at være ret godt.
3. Aflæggelse af regnskab.
Kasserer Inger Nielsen gennemgik regnskabet, som viser et overskud på
24.244,46
4. Valg til bestyrelse. Følgende blev valgt.
Inger Nielsen
Niels Borg
Lillian Bruun
Lene Rasmussen for et år.
Supp. Githa Hansen og Egon Sørensen
Den nye bestyrelse er som følger:
Niels Rasmussen, Inger Nielsen, Niels Borg, Lillian Bruun, Lene Rasmussen
og supp. Githa Hansen og Egon Sørensen
6. Valg af revisor.
Her var der genvalg til Hans Raunkjær og Tage Johannessen.
7. Eventuelt.
Årets markedsmedhjælpere blev Githa og Keld, som i flere år har stået for
parkeringen til markedet. Tak for den store indsats som I har bidraget med.
Ref. EGJ
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hvor lærerne har fri og vi medhjælpere
spiser frokost med børnene i en fælles
spisesal.
Efter skole har børnene forskellige
aktiviteter, alt efter hvilken ugedag det
er. Mandag står den på leg i huset eller
på legepladsen. Børnene er ikke så
gode til at lege med hinanden, så de
leger individuelt med hver deres
yndlingslegetøj. Indimellem kunne
man være heldig at fange to børn i at
”lege” sammen, men det er sjældent,
da de ikke er gode til at indgå socialt
med andre mennesker.
Tirsdag tog vi til en by kaldet
Worcester, hvor vi besøgte et sted
kaldet ”Snoozelen” ( Det er et
hollandsk program, der også findes i
Danmark, bl.a. hvor jeg nu arbejder).
Det er et kæmpe sanserum, hvor
børnene har mulighed for at gøre brug
af alle deres sanser på forskellig vis.
Der er et rum med bløde figurer, en
pool med plasticbolde og farvet lys. En
andet rum er helt hvidt, hvor der er en
vandseng med varme i, en masse
lysrør med vand i, afslappende musik,
fiberlys og røg. Dette har en
afslappende virkning på børnene. I et
andet rum er et spabad, da mange af
børnene er vilde med vand. En
projektør laver forskellige figurer og
farver på væggen. I det sidste rum er
der forskellige ting som børnene kan
røre ved og derved frembringe kendte
lyde. Andre ting skal de røre ved og
mærke forskellen på f.eks. sandpapir
og blød pels. Alt dette er for at
børnene kan bruge deres sanser og få
noget positivt ud af det.
Onsdag står den på svømning. Vi kørte
til en nærliggende by, hvor vi lånte

børne-poolen i en times tid. Her får
børnene lov til at få afløb for al den
energi de brænder inde med. Mange af
børnene elsker at opholde sig mere
under vandet end over vandet.
Torsdag brugte vi nogle af faciliteterne
på skolen, hvilket ofte var til stor
glæde for børnene. Ofte var vi i
gymnastiksalen, hvor vi fandt den
store faldskærm frem, og så sad
børnene inden under, eller rendte ud
og ind.
Fredag er der nogle af børnene der
kommer hjem til familier, mens andre
må blive på Sunfield. Så lavede vi
aktiviteter der passede til de enkelte
børn. I weekenderne kørte vi ofte ud
med bussen og besøgte legepladser
rundt omkring eller gik en tur i
området. Det var vigtigt at børnene
ikke kom til at kede sig. Højtiderne i
årets løb bliver der gjort utrolig meget
ud af. Børnene skal ikke mangle noget.
Op til jul kommer julemanden kørende
op ad alléen i sin kane med æsler
foran. Derefter kommer han ind i
spisesalen, hvor alle børnene er samlet,
og deler julegodter ud. Det er til stor
glæde for dem alle. Alle 4 søndage op
til jul, kom en gruppe mennesker rundt
og sang julesalmer i husene. Der bliver
ikke sparet på noget. Sådan er det ved
alle højtider, og dem er der mange af,
fo r der er man ge r el i gio ner
repræsenteret på Sunfield.
Mange af jer sidder sikkert nu og
tænker hvordan man egentlig definerer
en autist. Der er mange definitioner,
men jeg vil prøve at beskrive autisme
ud fra mine egne erfaringer. Meget
typisk er, at en autist sjældent søger
andres selskab, men har nok i sig selv.
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De indsamler alle sanseindtryk på én
gang. De har ikke det filter, som vi
andre, der kan sortere sanserne fra
hinanden. De oplever det som en stor
masse af forvirrende ting, som skaber
angst. Deres sanser bliver
overstimulerede og de er ikke i stand
til at sætte dem i orden. Mange
autister har også svært ved at føle sult,
tørst, varme og kulde og samtidig har
de en høj smertetærskel. De gør ofte
skade på sig selv, når de føler
frustration eller vrede. De kan også
have svært ved at forstå en kollektiv
besked – fordi de ikke opfatter alle ord
i en sætning. De skal have enkle korte
sætninger, som kun består af 2-3 ord.
Man kan hjælpe dem ved at bruge
d e r e s
i n d i v i d u e l l e
kommunikationsmulighed (f.eks.
billeder), for at få barnet til at forstå
beskeden. Meget typisk for autister er,
at de har en helt speciel interesse eller
en ting de fokuserer på
(”Valomanden”…..?). En pige på
Sunfield kunne sætte ejer på alle 2-300
biler på stedets parkeringsplads, uden
hun egentlig kendte ejerne. Og hvorfra
har hun lært det ???
Vores ophold i England var ikke kun
arbejde, selvom det dog var 40 timer i
ugen. Vi brugte vores fritid på at
udforske landet. Vi tog rundt til
forskellige byer og steder i landet. Vi
var bl.a. i Shakespeare’s fødeby
Stratford-upon-Avon, Bath, London og
selvfølgelig Birmingham. Vi havde 28
feriedage i løbet af de 10 måneder, og
dem brugte vi på at rejse til Wales,
Skotland og Cornwall i Sydengland.
Vi oplevede at briterne er meget
gæstfrie og venlige og ikke så
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reserverede, som mange danskere er.
De er nemme at komme i snak med og
meget interesserede i at høre om
Danmark.
Vi var i alt 7 danskere, der arbejdede
på Sunfield. Vi havde hvert vores
værelse, og var så fælles om køkken,
stue og badeværelse. Vi boede i et hus,
der lå på hjemmets område, og vi
betalte for kost og logi af vores løn.
Måltiderne spiste vi i spisesalen, hvad
enten vi havde fri eller var på arbejde.
Vagterne var enten fra 7-15, eller fra
14-22. Vi arbejdede efter en månedlig
rotation, hvor ens arbejdstider for en
måned var nedskrevet. For at tjene
nogle ekstra penge, tog vi sommetider
nogle nattevagter i forskellige huse.
Jeg er utrolig glad for det ophold jeg
havde i England - på alle punkter. Jeg
var meget glad for at være en del af et
team på arbejdet, og det har været
utrolig lærerigt at skulle indgå i et
team, og få det til at fungere bedst
muligt. Via dette ophold har jeg fået
styrket mit engelsk, og alle de
oplevelser jeg har haft med personale
og børn, har været så fantastiske, at jeg
kunne blive ved med at skrive, men jeg
må hellere stoppe mens legen er god.
Det har givet mig utrolig mange ting
med i rygsækken, som jeg helt sikkert
kan benytte
mig af i mit
nuværende
job
som

Budstikken gives videre til
Maj-Britt Hvergel

Julehygge i
Gerda
&
F r e d e
Øllgaards
garage

HALLO ALLE FRA 5. KLASSE TIL 18 ÅR !!!
Vi har et knaldhamrende godt tilbud I ikke kan afslå: STRELLEV-LYNE
UNGDOMSKLUB !!!
Et sted, hvor alle mødes – Vi laver bl.a. smykker, pynteting og
modelbygning - - - og så selvfølgelig vores årlige tur til: SVØMMESTADION
DANMARK !!!
Vi håber ALLE ser dette geniale tilbud !
Klubaftener:
23-1-03
HM Ølgod & modelbygning
31-1-03
Biograftur
3-2-03
Besøg hos ”Care4You – Klinik for Skønhed & Velvære”, Lyne
18-2-03
MakeUp v/ ”Care4You”
27-2-03
Skulptur & modelbygning
7-3-03
Svømmestadion Danmark
11-3-03
Skulptur & modelbygning
20-3-03
Hygge & samvær
28-3-03
Bowling & afslutningsfest
Klubben holder til i Lyne Hallen kl. 18.30 – 21.00, med mindre der er givet
anden besked.
Den 27-2-03 skal der dannes et nyt udvalg (m. forældre) til at varetage næste
sæson i klubben.

Så tag vennerne i hånden og kom til Lyne. Så ses vi i
UNGDOMSKLUBBEN !!!

Foredragsforeningen modtager gerne effekter til
loppemarkedet hele året rundt.
Vi hjælper gerne med at afhente diverse effekter hertil.
Henvendelse kan ske til
Tage Johannessen 75 25 01 18 eller
Trine Dalgas 75 25 06 09
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SOGNEFORENINGE
Det var med stor glæde, vi i sogneforeningen oplevede den store opbakning til
det nye tiltag Julearrangementet i brinkerne.
Ca. 70 voksne og børn trodsede kulden og trak i støvler og varmt tøj og gik med
ned og fandt julemanden, lavede julemad til fuglene, dekorationer m.m.
Derefter gik optoget tilbage til Gerda & Frede Øllgaards garage, hvor glöggen
gav varmen. Tak til Gerda og Frede for deres gæstfrihed.

VINTERFEST 2003
Foredrags- og Sogneforeningen arrangerer vinterfest i forsamlingshuset
fredag den 21. Februar kl. 18.30
Musik:
Revy:
Menu:

- Ernst Larsen, Sdr. Omme.
- V/ lokale kræfter.
- Sild m/karrysalat æg og tomat.
- Mexikansk kyllingefad m/kartofler,
salat og dressing.
- Softice m/pure.

KUVERTPRIS: 175,-

PRISLISTE DRIKKEVARER:
VAND
5,ØL
10,VIN fl.
75,IRSK KAFFE
25,SPIRITUS 2 cl. 15,SNAPS ½ fl.
150,-

Vi har en stor bøn – Af hensyn til køkkenet bedes I melde til i
god tid.
TILMELDING HOS LET-KØB
SENEST 19.2
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Vinterfest
Fredag den 21. februar afholdes vinterfesten - som sædvanlig med noget godt at
spise. Vi vil gerne opfordre de, som måtte have lyst, til at sætte kryds i
kalenderen denne dato. Det lokale revyhold er gået i gang, og vi slutter
selvfølgelig af med dans. Mød talrigt op og få en hyggelig aften. Der er plads til
alle!
Sogneforeningen og Foredragsforeningen.

Generalforsamling
Generalforsamling afholdes i Forsamlingshuset onsdag den 26. februar.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag sendes til formanden Tage
Johannessen, Lynevej 60.
Foreningen er vært ved en kop kaffe.

Foredrag i forsamlingshuset
Igen i år er menighedsrådet, friskolen, sogneforeningen og foredragsforeningen
gået sammen om foredragsrækken.
Torsdag den 13. marts.
Jacob Tybjerg Vestager, som er lærer på Uldum Højskole. Hans emner er
”Sangens fortælling og Fortællingens sang.”
Torsdag den 27. marts.
Ruth Skovgård, som er psykolog. Hun kommer fra Oksbøl og fortæller om
”Kvindeliv - også for mænd.”
Og endelig til sidst er der chance for, at tidligere statsminister Anker Jørgensen
kommer til Strellev og holder foredrag, men da vi ikke har fået endelig tilsagn
endnu, bedes man holde øje med Ølgod Ugeblad, da han ikke planlægger noget,
før en måned inden afholdelsen. For som hans sekretær sagde: ”Anker er en
ældre herre.” Så måske er vi heldige!!

Loppemarked
Loppemarked afvikles i forsamlingshuset søndag den 6.
April. Har du ting, du vil give til markedet, så ring til
Tage 7525 0118 eller Trine 7525 0609. Overskuddet går
til forsamlingshuset.
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EN LILLE HILSEN FRA STRELLEV-LYNE GU.
Så har vi atter et helt nyt og forhåbentlig spændende år foran
os … Vi vil i hvert fald gøre vores til, at året kan komme til
at rumme mange fornøjelige timer !!!

SLGU´S GENERALFORSAMLING
den 10. marts 2003 nærmer sig,
Formandsposten bliver ledig. – Det er en post med kanon
mange udfordringer, spændende oplevelser og samvær med
mange hyggelige mennesker … alt sammen en del af en
”ny” forening. Den nye struktur har givet foreningen helt nyt
liv – et liv hvor foreningsarbejdet igen er blevet sjovt, og det er fordi der
pludselig igen er mange skuldre til at bære ansvaret og hygge sammen med
omkring opgaverne. Vi kan godt, os her i de små samfund .. Vi har både de små
årgange samt kommune- og amtsskel, men det skulle ikke gerne ødelægge det
foreningsliv, som vi næsten troede var tabt, men som spirer nu !!! Derfor kan
jeg uden vaklen – uden at få røde ører og ganske oprigtigt være stolt af SLGU…
og af JER !!! - og samtidig ønske, der er nogle af Jer, der vil finde det spændende
at være med til at føre SLGU videre på den nye kurs…Vi hører gerne fra DIG !!!
Vi skylder hinanden at tro på det – at give os selv de oplevelser det er at være en
del af det fællesskab, som foreningslivet giver.

LOPPEMARKED i SLGU´s regi arrangeres i Lyne Hallen den 26. april
2003. Vi arbejder hen mod at besøge husstande 2. påskedag
med henblik på indsamling af ”lopper”. – Vi vil dog ikke
trænge os på i Strellev; da vi ikke vil ødelægge Jeres
Loppemarked, – men har I ting og sager hvormed I ønsker
at støtte SLGU, så hører vi gerne fra Jer - Tag blot kontakt
til Knud Tang (75 25 02 62) eller
Tina Jørgensen (75

UNGDOMSKLUBBEN i Strellev-Lyne GU har p.t. 34 medlemmer …
De har mange sjove timer sammen, og Rikke Wiuff, Lyne, finder klubben så sej,
at hun gerne vil slå et slag for den… Læs mere andet steds i bladet.
Med disse ord vil vi ønske Jer alle et godt og lykkebringende år
med ønsket om, at vi sammen må få mange fornøjelige timer !!!
På vegne af Strellev-Lyne GU
Tina K. Jørgensen, formand

Gymnastikopvisning i Lyne Hallen
fredag den 21. marts kl. 19.00
Fælles indmarch
Mor/Far/Barn
Børneidræt
Linedance børn
Linedance voksne
Mix 1
Mix 2
Ropeshipping opvisningshold fra Esbjerg
Fælles kaffebord
Airtrackbanen er hoppeklar!!!
Kom og vær med til en traditionsrig aften.

25 04 95)

SPORTSUGEN nærmer sig også med hastige skridt.
Årets sportsuge foregår på Strellev Stadion fra den 4. - 8. juni 2003, og årets
udvalg er allerede i gang med at planlægge ugens aktiviteter, men som altid kan
vi bruge et par hjælpende hænder (eller mange). Det er især til de praktiske ting,
så som opstilling, oprydning, ”pyntning” af Strellev Stadion & klubhus m.m. –
Har I et par ledige timer så giv endelig lyd. Kontakt Egon Henriksen (75 25 03
78) eller Tina Jørgensen (75 25 04 95)
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BØRNEBO LYNE SØGER:
Fleksibel hyggeonkel/-tante, som er tålmodig, omgængelig,
kan lide at have nysgerrige børn omkring sig - og som vil slå
vores græs, rydde sne, kigge lidt til vore cykler og andre små
jobs! Det vil ca. være 2 timer ugentlig - er du interesseret; så
ring eller kig ind og få en snak med
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