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April:                                                                                Juni:                                      
  6.       Loppemarked strellev                                            2.       Præmiewhist 
            Forsamlingshus *                                                 4. – 8.  Sportsuge Strellev 
  7.       Præmiewhist                                                                    Stadion * 
  7.       Fællesmøde/foreninger *                                    14.       Sommerfest Lyne           
  9.       SLGU ekstraord. generalforsamling *                            Hallen * 
11. Bowling *                                                             16.       Præmiewhist 
22. Præmiewhist 
26.       SLGU`s Loppemarked  
            Lyne Hallen 
                                                                                          * se tidspunkter og omtale                     
                                                                                             inde i bladet. 
Maj: 
  3.       Stidag * 
  5.       Præmiewhist 
19.       Præmiewhist 

 

Udgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen 
Bladet udkommer: 

1. febr.  1. april  1. juni  1. sept.  og  1. dec. 
Indlæg  modtages gerne og kan afleveres til Inger Jensen, Lynevej 56, tlf. 75 25 03 87  

Eller E-maill: api-jensen@tdcadsl.dk  senest d. 10. i måneden før udgivelse. 
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Strellev Sogneforening: 
Formand: Søren Jakobsen                       75 25 02 72 
Strellev Menighedsråd: 
Formand: Birhe Riknagel                        75 24 64 91 
Kasserer: Kirsten Nielsen                        75 24 46 87 
Graver: Karen Løvstrup Jensen               75 25 01 97 
Kirkeværge: Laurids Gravesen                75 25 01 56 
Præster:   
Hans Vestager                                          75 24 40 65 
Jens Thue Buelund                                   75 24 46 62  
Strellev Foredragsforening: 
Formand: Tage Johannessen                   75 25 01 18 
Strellev Forsamlingshus:                       75 25 02 55 
Strellev Børnehave & fritidsordning:  75 25 07 30 
Formand: Christian Thomsen                  75 25 04 84 
Strellev Friskole:                                    75 25 01 14 
Formand: Hans Vestager                         75 24 40 65 
Leder: Dorte Lundgaard                          75 25 03 53 
Strellev Puljepasningsordning: 
Formand: Heidi Sørensen                        75 25 02 81 
Strellev Jagtforening:                                                
Formand: Ernst Øllgaard                         75 25 02 75     
Kasserer: Knud Jensen                            75 24 56 83 
 

Strellev Vandværk: 
Formand: Holger Jensen                 75 25 02 79 
Byens Købmand:                           75 25 00 26 
Kristian Jensen                                75 25 00 26 
SLGU: 
Forretningsudvalget: 
Formand, PR: Tina Jørgensen        75 25 04 95 
Kasserer: Bente Schelde                 75 25 02 31 
Sekretær: Egon Henriksen              75 25 03 78 
Udvalgsformænd: 
Fodbold: Erik Stenholt                   75 25 00 62 
Håndbold: Bente Medum               75 25 00 82 
Gymnastik: Marianne Dahl             75 25 00 87 
Billard: Anders Jensen                    75 25 03 87 
Badminton: Vagn Andersen            75 25 03 17 
Linedance: Marianne J. Nielsen     75 25 06 07 
Ungdomsklub: Lars Nordstrøm       75 25 02 14 
Strellev Svømmeklub: 
Kontaktperson: Dorte Lundgaard   75 25 03 53 
Strellev Heste- og Kræmmermarked: 
Formand: Niels Rasmussen           75 25 07 00 
Bladudvalget:  
Kontaktperson: Inger Jensen          75 25 03 87           
 

FORENINGSOVERSIGT: 

Jeg hedder Maj-Britt Hvergel, bor i 
Herning, er født og opvokset i Strellev 
og vil her fortælle om mit ophold i 
Nigeria blandt gadebørn. 
 
SANNU KU YAUWA. – INA 
KWANA – LAFIYA, YAUWA. 

 
Efter en lang flyvetur lander jeg i 
Abudja, Nigerias hovedstad. 
Jens Henrik Christiansen er kommet til 
lufthavnen for at hente mig. Han 
præsenterer mig for vores chauffør, og 
jeg rækker straks hånden frem og siger 

BLANDT GADEBØRN I NIGERIA 

OBS!!! 
Indlæg til sognebladet skal afleveres 

SENEST DEN 10. I MÅNEDEN FØR UDGIVELSE 
til Inger Jensen, Lynevej 56, Strellev, tlf. 75 25 03 87  

Eller E-mail: api-jensen@tdcadsl.dk 
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 K i rkenyt  
til graven; men dér er Jesus ikke. 
Graven er dødens sted; men Jesus er 
der ikke længere. Hvor han er, er 
døden til gengæld ikke. Døden og 
tilintetgørel-sen er simpelthen 
udelukket, dér hvor Gud er; for hvor 
han er, er liv. Dér eksisterer døden 
ikke. 
 Der vil altid være den dobbelthed over 
vort liv: vi er på vej til døden, som er 
altings ende; men vi er også på vej til 
Gud, som er dødens ende og altings 
begyndelse. Først når vi når til døden, 
skal dobbeltheden ophøre – først da 
skal døden ikke være mere. 
 Englen siger ikke til kvinderne: Jesus 
er gået bort fra jer; men når I engang 
er døde, så skal I møde ham igen. Nej; 
han siger: Jesus går jer i møde. I skal 

møde ham igen i jeres daglige liv, når I 
meddeler jer til jeres omgivelser. Og 
selv i døden skal han ikke være borte 
fra jer. 
 I livet skal I møde krav og skyld og 
smerte og død; men I skal i det alt 
sammen også møde ham, der er opfyl-
delse og tilgivelse og glæde og liv. Og 
det skal han være helt ind i døden – ja 
på den anden side af den. 
 Her og nu skal vi finde ham, hvor vi 
lader os opmuntre til, at meddele os til 
hinanden med hver vore særlige bidrag 
til livet. Da lader vi os få syn for sagen 
for, at Gudsriget – Guds oprejsende 
nærværsrige - også er, hvor vi er sat – 
og sat til at meddele os til andre. 
          Jens Thue Buelund (med stærk 
inspiration fra påskeprædiken fra 

 
 

Konfirmationer 
 
 
Konfirmation i Strellev Kirke 
Søndag den 25. maj kl. 10.00 
 
 
Thomas Brødsgaard Andersen             Adsbølvej 32 
Morten Sandholm                                Tarpvej 19 
 
Alice Pedersen                                     Kærgårdvej 9 
Laura Louise Ringgaard Christiansen  Lynevej 22 
Signe Lindholt Pedersen                      Lynevej 44 
Christina Winther Hansen Kring         Adsbølvej 23 
Sidsel Thomsen                                   Bjalderupvej 4 
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 K i rkenyt  
Englen fortæller videre til dem, at 
Jesus er opstået fra de døde. Han er 
opstået, men ikke til en anden verden. 
Jesus kan ses i deres velbekendte 
hjemegn – i Gallilæa. 
 Kvinderne - og disciplene, som de af 
englen fik besked på at meddele sig 
til – skulle finde Jesus midt i deres 
egen hverdag. Ikke i Jerusalem og dets 
tempel, som ellers var det særlige 
religiøse sted for dem at søge Guds 
nærvær. 
Gud eller Guds søn skulle heller ikke 
søges op i en anden verden. Nej; Gud 
vil vise sig i Jesu skikkelse for kvinder 
og mænd her hjemme blandt 
ægtefæller og børn, naboer og 
arbejdsfæller, i arbejdet og sliddet for 
det daglige brød, i dagligdagens krav, i 
dens forsømmelser og i dens smerte og 
kampe. Eller også når eller hvor vi 
ikke synes, at der er noget umiddelbart 
at kæmpe med. 
 I kirken har vi 2 hellige handlinger, 
hvor vi kan sanse Guds nærvær. Det 
sker gennem et par højst dagligdags 
aktiviteter – ved en vaskning og ved 
en spisen og drikken. 
 Dåbens og nadverens sakramenter 
kalder vi de 2 handlinger. Som en 
omsorgsfuld forældre vasker Gud os 
rene. Beskidt ondskab eller mørke, 
bange tanker må ikke slå os ud; vi har 
én gang for alle fået fortalt, at Gud 
som sine børn kun vil se det rene i os – 
at dette rene må kunne få overtaget og 
folde sig ud i vores hverdag. 
 At Gud er én, som vil virke inde i os 

og samtidig virke iblandt os, kan vi 
huske hinanden på ved alterskranken. 
Brød og vin – Jesu legeme og blod – 
vil sætte frisættende spor iblandt os. 
Vi tager til os af Gud selv – ikke bare 
af hans nærvær. Med nyt mod kan vi 
meddele os til hinanden, som 
dagligdagens udfordringer melder sig 
for os. 
 Ligesom englen peger dåb og nadver 
tilbage på hverdagen som det sted, 
hvor vi udpræget har med Gud at gøre. 
Hverdagen er i den forstand vores 
sakramente. 
 Med sorgen over den unge døde Jesus 
kunne kvinderne nemt have lukket sig 
inde i sig selv. Livet kan vise sig 
urimeligt, så man nærmest ikke kan 
tage imod mere af det. Det bliver 
uacceptabelt. 
 Men vi bliver vist tilbage til det liv, 
som vi en sjælden gang måske helst vil 
tage fri fra. Livet med Guds nærvær 
får vi at vide, at vi ikke skal søge i det 
tomme ingentings gravrum.  
 Ved et gravsted mindes vi vore kære 
afdøde; men de vil sikkert helst 
mindes ved, at vi meddeler os til 
hinanden ude i livet igen – at vi har 
noget og nogen, som kalder på os efter 
et gravstedsbesøg. 
 Dér, hvor alle andre er med bekym-
ringer, overskud, skyld og lettelse, dér 
findes det virkelige liv. Dér findes 
også glæden; for dér findes Gud. 
 Alle evangeliernes påskefortællinger 
handler om noget, der ikke er der. 
Kvinderne og disciplene kommer ud 
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”Hallo”, idet Jens Henrik videre siger: 
”Han er muslim”. 
UPS – Nå, heldigvis ville han godt 
hilse med hånden, selv om jeg er 
kvinde og var den, der rakte hånden 
frem først. 
 
Da vi kører til Jos, en storby med 1 
mio. indbyggere, er alle sanser ude. 
Varmen, lugten, kvinder bærende med 
et barn på ryggen i et klæde, mens de 
går med en kurv på hovedet med 
frugter eller andet. Folk, der sælger 
flotte røde tomater, kartofler og andre 
grønsager langs vejen. Korn, der ligger 
på asfalten for at tørre i den varme sol 
og så de andre ”dejlige” biler, som 
aldrig ville gå gennem syn i DK. Hul i 
bunden, manglende siderude, ingen 
håndtag og altid høj musik blandet 
med en voldsom dytten som lyder 
hvert 5. sekund. For at fortælle at bilen 
kommer, at andre skal flytte sig, som 
advarsel og som hilsen. 
 
Jeg er kommet til Nigeria med ca. 125 
mio. indbyggere. 
Nigeria er 22 gange større end DK og 
har været en engelsk koloni indtil 
1960. 
Der er ca. 350 stammer med hvert sit 
sprog og kultur. Derudover er landet 
delt op i 3 rent sprogmæssigt – 
Yoruba, Ibo og Hausa (der hvor jeg 
var) 
Engelsk er hovedsproget, så de fleste 
nigerianere taler 3 sprog. 
Trosmæssigt er landet delt i 2 – den 
muslimske tro og kristendom, hvilket 
er grund til mange uroligheder. Dette 
oplevede jeg desværre også i Jos, hvor 
man mener, at 2000 mennesker 

mistede livet. 
    
Jeg er kommet til et land, som er 
meget fattigt på materielle ting men 
utrolig rigt på menneskelige værdier. 
Til et land, hvor det ikke er en 
selvfølge at blive mæt hver dag, at 
have mere end et sæt tøj, at få 
undervisning, at osv. 
Men til et land og et folk, som er 
utrolig gæstfrit. Aldrig har jeg mødt så 
stor varme og venlighed fra folk. Ja, på 
mange måder kan vi lære utrolig 
meget af nigerianerne. 
 
GIDAN BEGE som betyder Håbets 
Hus – Herfra udgår hjælpearbejdet. 
2 gange om ugen tager nogle 
sygeplejersker og andre frivillige ud i 
muslimske områder med medicin. 
Blinde, som lever af at tigge på gaden, 
kommer også på Gidan Bege og får 
foruden medicin et måltid mad. 
Outreach. – De ansatte og frivillige fra 
Gidan Bege tager ud i gaderne i Jos på 
alle tider af døgnet og snakker med 
gadedrengene. 
De inviterer gadedrengene til at 
komme på Gidan Bege til 
torsdagsprogrammet. Her får de lidt 
undervisning i engelsk, regning og 
kristendom. Mulighed for at spille 
bordtennis og fodbold og et gratis 

måltid mad – det absolut vigtigste. 
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Drengene får også tilbuddet om at bo 
på Gidan Bege. 
Her kan de få mad, sove på en måtte 
og vigtigst af alt, her møder de voksne, 
som vil snakke med dem, lytte til deres 
problemer og voksne som viser, at de 
holder af dem. 
Det er svært for drengene at bo på 
Gidan Bege, når de er vant til livet på 
gaden. 
På Gidan Bege må drengene ikke 
stjæle, ryge hash o. lign. og drikke 
alkohol. 
Nogle drenge kan ikke overholde 
reglerne og vender tilbage til gaden. 
 
Joseph, Wasiu og 48 andre drenge 
boede på Gidan Bege nogle måneder 
for senere at flytte til TH  (Transition 
House – et børnehjem). 
De ansatte vurderer, hvornår drengene 
er parate og motiverede, og når 
drengene selv ønsker det, bliver TH 
deres nye hjem. 
 
TH – skole og hjem under samme tag. 
Her får de små drenge undervisning. 
De lidt ældre er lige startet på en skole 
svarende til vores handelsskole. En 
seng, tøj og mad hver dag og 
kærlighed og venskab fra voksne, som 
holder af dem. 
Pligter, opgaver og tagen hensyn til 
hinanden og respektere de voksne er 
også en del af TH. Noget man ikke 
lige lærer med det samme. Ofte har jeg 
set drenge komme op at slås over den 
mindste uoverensstemmelse. De brugte 
kæppe og gennembankede sommetider 
hinanden, men de brugte dog ikke 
knive, som de sommetider gjorde på 

gaden. 
At respektere de voksne er også utrolig 
svært for drengene, da de har oplevet 
så mange svigt fra voksne. 
 
Drengene har hver deres triste 
livshistorie. 
Wasiu er 16 år. Hans forælde døde, da 
han var 2 år. Wasiu kom derefter hen 
til sin onkel og tante og deres stor 
familie. Der var munde nok at mætte 
og ingen penge. 
Tanten satte Wasiu  til at arbejde hårdt, 
gav ham næsten ingen mad, skældte 
ham ud slog ham. Som  
 5-årig blev livet hos tanten og hendes 
familie for hårdt for Wasiu, og han 
mente, at livet på gaden kun kunne 
blive bedre. 
Andre drenge kan fortælle om, 
hvordan deres forældre sendte dem ud 
på gaden for at tigge – fra tidlig 
morgen til sen aften – for så at blive 
gennembanket af forældrene, fordi de 
ikke kom tilbage med nok. 
Sådan nogle onde og forfærdelige 
forældre – ja i nogle tilfælde, men 
fattigdom og afmagt kan drive folk 
langt ud. 
 
Livet på gaden: 
Tigge, stjæle, overfald. Kampe 
imellem bander på 3-4 drenge. Frygt 
for politiet som vil sætte dem i 
fængsel, hvis de ikke giver dem penge. 
Sove under broer eller biler med, hvis 
heldig, et stykke pap som tæppe. 
Seksuelle overgreb. Mad måske – men 
sommetider fordærvet. 
Langt de fleste drenge er 
underernærede. De ser ca. 4 år yngre 
ud end de er. 
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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 t i l 
patientlisterne.  Derfor er henvendelse 
nødvendig, når der ønskes besøg. 

 K i rkenyt  
GUDSTJENESTER 2003              
STRELLEV KIRKE 
 
APRIL                       
6. Mariæ Bebud.       19.30 Buelund bil 
13. Palmesøndag       10.30 Buelund bil 
17. Skærtorsdag        10.30 Buelund bil 
18. Langfredag          10.30 Vestager bil 
20. Påskedag             9.00 Buelund bil 
21. 2. Påskedag         10.30 Vestager bil 
27. 1.s.e.påske           9.00 Vestager bil       
            
MAJ    
4. 2.s.e.påske             9.00 Buelund bil 
11. 3.s.e. påske          10.30 Buelund bil 
16. Bededag              10.30 Buelund bil 
18. 4. s.e. påske         Ingen 
25. 5. s.e.påske          10.00 Buelund bil 
                                  Konfirmation 
29. Kr. Himmelfart   9.00 Buelund bil 
 
JUNI 
1. 6. s.e. påske           19.30 Vestager bil 
8. Pinsedag                10.30 Buelund bil 
9.2. pinsedag             9.00 Vestager bil 
 

Sognets hjemmeside: Søg under sogne på www.folkekirken.dk 

At se Gud i sine egne omgivelser – 
en påsketanke. 
En amerikaner sagde engang til 
humoristen Mark Twain, at hans 
højeste ønske var at få lejlighed til at 
besøge de hellige steder. Jeg vil så 
gerne stå på Sinai Bjerg og dér læse 
de ti bud, sagde han med bæven i 
stemmen.  
Var det nu ikke bedre, at du blev 
hjemme i Boston og levede efter dem? 
spurgte Mark Twain. 
 Hos evangelisten Markus hører vi til 
påskedag om tre kvinder på vej ud til 
Jesu grav påskemorgen – Maria 
Magdalene, Maria, Jakobs mor og 
Salome. De har salve med for at gøre 
Jesus klar til en anden verden – 
dødsriget eller hos Gud. 
 Højst forbavsede ser de en åben grav. 
Og da de kommer ind i den, ser de en 
ung mand i hvide klæder. Forfærdede 
bliver de. ”Vær ikke bange!”, siger 
manden til dem – Guds budbringer 
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SOGNEFORENINGEN 

Fællesmøde 
Fællesmøde for alle foreninger den 7/4 kl. 19.30 på Friskolen 
 
Bowling 
Sogneforeningen arrangerer bowlingaften med spisning i Tarm den 11. april 
2003. Vi mødes til bowling kl. 19.00 – 21.00 og spiser fra kl. 21.00 - ? 
Husk tilmelding senest d. 7/4-2003 til Søren, tlf. 7525 0272 
Pris ca. 170,- kr.  
 

Stidag i brinkerne 
Nu er det tid til forårsrengøring, så mød talstærkt op i brinkerne med trillebør, 
hakkejern, rive m.m.  
Lørdag den 3. maj kl. 10.00 – 14.00 
Sogneforeningen giver kold kartoffelsalat m. pølser, øl og vand. 

Riffelskydning: 
Strellev Jagtforening afholder følgende riffelarrangement: 
Vær sikker på, at du er velforberedt til bukkesæsonen! - indskyd dit våben  
inden premieren.  
Der er mange muligheder for træning i regionen —  se i JÆGER. 

                      Riffeldag: Lørdag den 3. maj kl. 9-15 i Nymindegablejren. 
 
1. Kontrol- / indskydning 

                                               2. Duelighedsskydning i henhold til DJ’s regler for 
                                                   mærkeskydning 
 

Der afholdes følgende riffelprøver i Ribe amt i 2003:  
                          (tilmelding senest en uge før prøvens afholdelse) 

   Oksbøl,               den 12. April (Søren Andresen,    75 27 20 59) 
                          Ribe,                    den 10. Maj   (Ole Mortensen,     75 44 52 44) 
                          Måde,                  den 24. Maj   (Ove Tøt,                75 12 77 23 
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Overlevelse – Hver eneste dag går med 
at skaffe mad. Én dreng fra eller til – ja 
kun de 3 andre i en bande vil opdage 
det, hvis en dreng ikke klarer det. 
 
TH her kommer de tidligere 
gadedrenge, som har så meget med i 
bagagen, som er så skadet – kan de 
blive hele mennesker og komme 
videre i livet. 
Tjendu på 18 år er godt på vej. Han er 
lige startet på en god kostskole. 
 
Nogle drenge stikker af, men så er det 
vigtigt at huske på, at man ikke kan 
tage den gode tid, de havde på TH fra 
dem. 
 
Den første tid sagde de ansatte altid 
tak for mig, når jeg tog hjem efter at 
have undervist drengene. De er dybt 
taknemmelige for, at der kommer 
nogle hvide eller baturje, som vi bliver 
kaldt. 
Jeg var i Jos i 8 måneder og fik et 
utroligt godt venskab med de ansatte 
og de frivillige og selvfølgelig 
drengene. Men hvor var det hårdt, når 
en dreng stak af. Heldigvis kommer de 
for det meste tilbage. 
Christopher, som jeg lærte at skrive sit 
navn, kom tilbage tynd og meget 
forsømt, men hvor var det dejligt at se 
ham. Jeg gav ham mange knus de 
næste dage. Er der noget, de her 
drenge mangler, så er det omsorg, 
varme og det at nogen holder af dem. 
 
Jeg blev kaldt ”Aunti” (det gør alle 
lærere), men efter at have lært dem 
sangen: ”I am singing in the rain” blev 
det til ”Aunti Tatitata” samtidig med at 

de vrikkede og sang omkvædet. 
Jeg lavede konkurrencer og lege hver 
fredag aften, og kan I forestille Jer en 

afrikaner med hovedet helt dækket af 
mel? De skulle finde nogle sten i en 
tallerken mel. Der er stor forskel på, 
om huden er mørk eller lys i sådan en 
konkurrence, men latteren er den 
samme. 
 
 
 
 
 
 
Glæde, smil og latter møder man hele 
tiden i Nigeria – utroligt når man 
tænker på deres fattigdom. Disse 
mennesker som stort set ingenting har. 
Efter at have været i Nigeria har jeg 
rigtig fået øje på vores materielle 
goder og er nu glad for at betale skat. 
Gratis sygehusophold og gode skoler – 
i Nigeria kan der være 60-80 elever i 
en klasse, og mange går ud af skolen 
uden at have lært at læse. Ordentlige 
veje, retssystem og meget mere. 
 
Man hører ofte bemærkningen: 
”Kan det betale sig at hjælpe” – 
”Kommer pengene i de rette hænder” 
Ja, hvis vi ikke tror det, sker der i hvert 
fald ingenting, og drengene ville stadig 
bo på gaden og hver dag ville 
stadigvæk være en kamp for 
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overlevelse. 
Disse drenge og mange andre nødlidende mennesker er vores medmennesker, 
selv om de bor langt væk, og de er dybt taknemmelige for hver en krone eller 
aflagt tøj, som bliver sendt ned til dem. 
 
SAI ANJIMA YAUWA. 

Maj-Britt Hvergel 
 

Budstikken gives evt. videre til  
      Lisbeth og Kim Smidemann 
   

 
                                                                               FORÅR HOS LET-KØB, STRELLEV 
 
Til havefolket har vi alt i:  
HAVEFRØ – BLOMSTERLØG – SÆTTEKARTOFLER M.M. 
GRÆSFRØ (LÅN SÅMASKINE) 
HAVEPLANTER – ROSER – HÆNGEPIL – RHODODENDRON ”MINI” M.M. 
 
SPAGNUM 
GØDNING 
KALK                                               
                                                                  Haveredskaber 
 
 
 
 
            Arsinol: træbeskyttelse 
 
 
 
 
                             Landmand: 
                             Hegnstråd—Hegnspæle m.m. 
 
 
 Restsalg: Havemøbler 
    og hynder 
                
 
                                   ÅBNINGSTIDER ”PÅSKEUGEN” 

                  Man. 14/4  8.00 – 17.30 
                  Tirs.  15/4  8.00 – 17.30 
                  Ons.  16/4  8.00 – 17.30 
                  Tors. 17/4       Lukket 
                  Fre.   18/4       Lukket 
                  Lør.   19/4  8.00 – 12.00 
                  Søn.  20/4  7.30 – 12.00 
                  Man. 21/4       Lukket 
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STRELLEV  JAGTFORENING  
                      
Bestyrelse: 
Formand: Ernst Øllgaard,   
Adsbølvej 48, Strellev, tlf. 4070 2901.     
Kasserer: Knud Jensen,   
Hyldevænget 5, Ølgod, tlf. 7524 5683. 
Sekretær: Ejnar Kudsk,   
Adsbølvej 11, Strellev, tlf. 7525 0069. 
Riffelskydning: Kaj Q. Mortensen,  
Solvænget 113, Ølgod, tlf. 7524 5136. 
Flugtskydning: Niels Rasmussen,  
Adsbølvej 18, Strellev, tlf. 7525 0700.  
 

 
 
 
 
 
Træningsskydninger:                                   
Mandag           den 14.  april                         
Mandag           den 21.  april  kl. 13                                 
Mandag           den   5.  maj                      
Mandag           den 19.  maj                      
Mandag           den   9.  juni  
 

 
Jagtsti:                                                                  
Regionsjagtsti:  Lørdag, den 26. april  i Ribe. 
 
Dameskydning:        
Flugtskydning – også for damer! 
Der arrangeres træning for damer  
for kommunens jagtforeninger: 
Mandag den 5. Maj kl. 18.30  
på banen i Tarp 
 
Andre flugtskydningsarrangementer 
Regionsskydning:     
Lørdag den 25.  maj i Ølgod 
Sportsugeskydning:  
Lørdag den 14. juni i Strellev 
Kommuneskydning:  
Endnu ikke fastlagt                                    
                                                                   
                                                                   Læs mere om Jagtforeningen på næste side… 

Jagtudvalg: 
Rævejagter:                                    
Kaj Q. Mortensen          tlf. 7524 5136 
Bo Sørensen                   tlf. 7524 1025 
Egon Sørensen              tlf. 7525 0399 
Kristen  Nielsen            tlf. 7525 0286 
Kærgårdjagt: 
Jens M. Madsen            tlf. 7525 0330 
Egon Sørensen              tlf. 7525 0399 
Kresten  Nielsen            tlf. 7525 0283 

Der er vandrepokal til årets bedste 
skytte i træningsskydningerne. 
 

Afslutningsfest: Fredag den 29. 
august kl. 19.00 
 

Bemærk: Hvor intet andet  anført, 
start kl. 1830. 

Bukketræf: 
Torsdag den 16. maj fra kl. 8 på 
Adsbølgård 
Kom og få en jægersnak om 
bukkejagtens første oplevelser. 
Du er velkommen – også selv om du 
ikke selv har været på 
bukkejagt.                                       
Der er morgenkaffe og rundstykker 
og en lille en til halsen. 
Bukketræf er blevet en god tradition i 
Strellev Jagtforening 
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 Friskolen siden sidst 
 

Efter de sidste ugers hårde kamp mod influenzaepidemien, 
er vi nu ved at være fuldtallig på skolen igen.  
Nu begynder så den lidt mere ”stressede” periode af 
skoleåret at melde sig. Om fjorten dage skal vi have 
emneuge. Emnet skal denne gang handle om vikingetiden. 
Der vil blive arbejdet  både klassevis og på tværs af klasser. 
I emneuger tilstræber vi altid at vægte den praktiske del af undervisningen på 
lige fod med den teoretiske. 
I uge 15 skal ottende klasse ud i erhvervspraktik. 
I uge  17 forvandles hele skolen til et stort CIRKUS. 
Vi får her besøg af en rigtig professionel cirkusdirektør, som i løbet af fire dage 
vil lære børnene de mest fantastiske ting, så som f. eks.: At jonglere, cykle på ét-
hjulet cykel, trylle og meget andet. 
Ugen afsluttes med et ”STORT – STORT nummer”  i et rigtigt cirkustelt, hvor 
der vil være plads til både forældre og folk fra sognet. Skulle det alt sammen  
vise sige at blive så vellykket, så vi får lyst til at invitere vore naboskoler, bliver 
der tale om to forestillinger. 
De sidste tre dage før St. bededag rejser vi alle på lejr. 
Hvor turen går hen, - forbliver hemmeligt lidt endnu. 
                                                                        
                                                                       Venlig hilsen 

                                                                 Dorte K. Lundgaard 
 
 

HJØRNE UDSTILLINGEN 
 

Efter en del oprydning i Øllgaards tomme butik på hjørnet af Lynevej og 
Adsbølvej er der nu pyntet op i udstillingsvinduerne, og den første udstilling er 
på plads. Vinduerne er til rådighed for alle, der har noget, de vil vise frem eller 
sælge. Der er lys på om aftenen, så der også efter mørkets frembrud er noget 
pænt at se på i centrum af vores by. Vi er nu i gang med at klargøre værksted til 
loppemarked m.m. Håber vi når det. Sogneforeningen har lavet en aftale med 
Arne, som ejer bygningen, om den fremtidige udnyttelse af hjørnet mod et 
symbolsk beløb. Vi har lavet en lille folder, som kan rekvireres hos Heidi 
Sørensen. 
 
For mere information, kontakt: 
Tage Johannessen    7525 0118 
Heidi Sørensen        7525 0281  

7 

 

 
 
Onsdag den 26. februar holdt foredragsforeningen generalforsamling. 
Tage Johannessen aflagde beretning, hvor årets gang i forsamlingshuset blev 
gennemgået. Anne Grethe Christiansen gennemgik regnskabet. Der er investeret 
i ny ovn, fryser og der er blevet lavet kloak. 
 
Den nye bestyrelse er:          
Tage Johannessen 
Jan Henriksen  
Frede Øllgaard 
Kristian Haahr 
Agnethe Jensen 
Ellinor Jensen 
Trine Dalgas 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Loppemarked afvikles i Strellev Forsamlingshus  
søndag den 6. april kl. 12.30 – 15.30  
Foredragsforeningen modtager gerne effekter til loppemarkedet. 
Vi hjælper gerne med at afhente diverse effekter hertil. 
Overskuddet går til Forsamlingshuset 
Henvendelse kan ske til  
Tage Johannessen 75 25 01 18 eller  
Trine Dalgas 75 25 06 09 
 

Foreningen har konstitueret sig den 
19. marts 2003 med: 
Formand: Tage Johanneseen 
Næstformand: Jan Henriksen 
Kasserer: Ellinor Jensen 

Suppleanter: 
Egon Sørensen 
Kristian Thomsen 
Bente Kristiansen 

Revisorer blev: 
Kirsten Nielsen 
Anne Grethe Christiansen 
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Er det slut med Strellev-Lyne GU ??? 
 
Da vi forleden havde generalforsamling, hvor der skulle 
vælges en ny formand til foreningen, var der INGEN som 
ønskede at opstille til denne post ... Det munder nu ud i en 
ekstraordinær generalforsamling, som afholdes 
ONSDAG DEN 9. APRIL 2003 KL. 19.30 I LYNE  
HALLENS MØDELOKALE !!! 
Jeg har nu været med i foreningens bestyrelse i 12 år, hvoraf de 8 år som 
formand..... Det har været kanon spændende, og jeg vil naturligvis fortsat være 
en del af foreningen på en eller anden måde, men jeg føler tiden nu er inde til, at 
en anden overtager formandsposten. 
Det er vigtigt I tager denne generalforsamling alvorligt, og at I hjælper med at 
finde en formand og køre foreningen videre..... I modsat fald kan dette være 
punktum for en dejlig og sund forening !!! 
Det er vigtig, at I som Strellev-Lyne borgere møder op og giver Jeres mening til 
kende ...  
Desværre har vi ikke en stor medlemsskare i Strellev,.....men vi ønsker inderligt 
at få Jer med i foreningen igen. Det har jo tidligere fungeret med foreningen på 
tværs af de to små byer ... 
Vi håber at se Jer !!! 
 
På vegne af Strellev-Lyne GU. Tina K Jørgensen, formand 
 
Forløbig plan over Sportsugen i SLGU, som i år afholdes i Strellev. 
Onsdag, den 4/6:       Sjov Banko 
 
Torsdag, den 5/6:      Kaffebord med 
(grundlovsdag)         bagekonkurrence 
                                  Sportslig arrangement 
                                  Gymnastikopvisning 
                                 efterskole eller lign.  
                                 evt. med picnickurv  
                                  Rafleturnering 
 
Fredag, den 6/6:        Look a Like konkur-                                                                                      
                                  rence  
 
Lørdag, den 7/6     :  Flugtskydning           
                                 Sportslig arrangement 
                                  Lejr for børn 
                                  Grill aften 

Søndag, den 8/6:       Morgenkaffe i teltet 
                                 Sportslig arrangement 
 
Lørdag, den 14/6:     Sommerfest i Lyne   
                                 Hallen 
                                              
Maden leveres af Strellev Forsamlingshus 
 
                      Musik: Silvermoons 
 
 
 
 
 
 
 
Ret til ændringer i programmet forbeholdes 
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SLGU mangler hjælp til ARBEJDSOPGAVER IFM. SPORTSUGEN PÅ 
STRELLEV STADION FRA DEN 4. JUNI TIL 8. JUNI 2003. 
 
Har du lidt tid og lyst til at hjælpe, kan du krydse af på nedenstående skema. 
 
Opstilling af telt m.m. (sikkert mandag den 2.6. om aftenen)                 ______ 
 
Hjælp ved kaffebord torsdag den 7.6. om eftermiddagen.                      ______ 
 
Opstilling af scene til Look a Like fredag den 6.6. om eftermiddagen.  ______ 
 
Opstilling af børnelejr lørdag den 7.6. om formiddagen.                        ______ 
 
Hjælpere til børnelejren. (skal kunne overnatte lørdag nat)                     ______ 
  
Hjælpere til fælles spisning m.m. lørdag.                                                 ______ 
 
Klargøring til morgenkaffe søndag den 8.6. kl. 7.00.                              ______ 
 
Nedtagning og oprydning søndag den 8.6. fra ca. kl. 15.00.                   ______ 
 
Bemanding af diverse boder m.m.                 torsdag  ______  fredag   ______  
                                                                        lørdag    ______  søndag ______ 
 
Bemanding af pølsevogn.                               torsdag  ______  fredag  ______  
                                                                        lørdag    ______  søndag ______ 
                                
Bar i teltet.                                                      torsdag  ______  fredag  ______  
                                                                        lørdag    ______  søndag ______ 
                                
Diverse spændende opgaver i sportsugen.      torsdag  ______  fredag  ______  
                                                                        lørdag    ______  søndag ______ 
                
Navn:_______________________________ Tlf.:_______________   
Så ringer vi dig op 
 
 
KLIP………………………………………………………………………………. 
 
 
Skemaet kan afleveres følgende steder: 
 
LET-KØB, Strellev 
Egon Henriksen, Kærgårdvej 13, Strellev      Tlf. 75 25 03 78  eller                
Anita Svenningsen, Kærgårdvej 16, Strellev  Tlf. 75 25 01 68 


