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Juni:                                                                 August:                                                                             
 2.        Præmiewhist                                              8. - 10.  Heste- & Kræmmermarked * 
 4. - 8.  Sportsuge på Strellev                             11.           Præmiewhist 
            stadion *                                                   25.           Præmiewhist 
11. Avisindsamling * 
14.       Sommerfest Lyne Hallen                                                                                        
16.       Præmiewhist                                            September: 
23.        Sankt Hans aften i brinkerne *                2.           Avisindsamling                                   
30. Præmiewhist                                              8.           Præmiewhist 
 
Juli: 
14. Præmiewhist                                            Vedrørende Jagtforeningens arr. og 
28.       Præmiewhist                                            * se tidspunkter og omtale inde i bladet 
 

 Redaktionen ønsker bladets læsere 
GOD SOMMER 

 

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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Konfirmander i 
Strellev Kirke  
25. Maj 2003 
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Læs bl.a. om . .  
* Budstikken                         
* Puljepasningsordningen 
* Jagtforeningen                       
* Nyt fra SLGU og Sportsugen   
* Strellev Heste & Kræmmermarked 
* Nyt fra Sogne- og Foredrags- 
   foreningen 
* Ref. Fra fællesmødet 
* Kirkenyt 

24. årgang 
Nr. 3 

2003 
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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: Bent Gregersen               75 25 0170 
Byens Købmand:                           75 25 00 26 
Kristian Jensen                                75 25 00 26 
SLGU: 
Forretningsudvalget: 
Formand, PR: Bente Schelde         75 25 0231 
Kasserer: Egon Henriksen              75 25 0378 
Sekretær: Marianne Dahl                75 25 00 87 
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: 

Det kirkelige missionsselskab - 
Sudanmissionen med virke i Afrika - 
lancerede for nogle år siden sloganet 
kendskab giver venskab. I stedet for at 
støtte missionsselskabet som sådan 
kunne man støtte en konkret menighed 
i Afrika. Mennesker kunne lære 
hinanden at kende gennem hjælpen, og 
besøg med venskaber kunne opstå. 
 Her i Ølgod ville især to mænd - 
afdøde Benny Bech og Bayo Sanni fra 
Bosnien - have den abstrakte debat om 
flygtninge og indvandrere konkretiseret 
i kontakter mellem mennesker i hele 
kommunen. Indfødte gammeldanskere 

skulle møde tilkomne, som blev 
nydanskere. 
Dette møde var før lykkedes i det små, 
da tamiler kom hertil i 1980erne og 
siden bosniere i begyndelsen af 
1990erne. De sidste har beboerne i 
Strellev haft megen glæde af, da 
bosnierne blev indkvarteret på det nu 
nedrevne plejehjem og dertil boede 
privat i perioder. 
 I de senere år har vi her i kommunen 
modtaget mennesker fra Afghanistan, 
Irak og Albanien. 
 I foråret sidste år viste der sig at være 
stor opslutning med over 80 fremmødte 

FRA KENDSKAB TIL MULIGT VENSKAB 
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 K i rkenyt  
man var enten gårdejer, husmand, 
a r b e j d s ma n d ,  me j e r i b es t yr e r , 
købmand, lærer eller præst. Nu er vi 
adsplittede, og vore arbejdspladser er 
spredt ud over flere amter.  
               Vi bliver nødt til atter at tale 
om, hvad man har pligt til, hvis fælles               
Jeg vil helst tale om, hvad jeg har lyst 
til. Jeg vil have glæden her og nu.  
               Den teologi, som har været 
toneangivende i min tid, er en 
skabthedens og en umiddelbarhedens 
teologi.Udtrykt af Morten Pontoppidan 
i 1909: ”Den gode Gud, ville have 
nogen at være god imod, og derfor 
skabte han menneskene.” K.E. 
Løgstrup talte om de suveræne 
livsytringer. Om barmhjertigheden, 
som man ikke kan lade være med at 

føle.   
                Når Strellev Menighedsråd 
arbejder med IT-teknologien. Når 
præsternes prædikener kan   søges og 
læses under www.folkekirken.dk, og 
når menighedsrådet arbejder med at 
lave en hjemmeside, hvor alle kan få 
deres oplysninger med, så er det 
udtryk for en tillid til, at oplysningen 
er det første.  Siden kommer 
fællesskabet.  
skabet skal bestå og udvikles..  
                 Guds t j enes ten  o g d e 
kirkelige handlinger er udtryk for 
fællesskab. Der er andre fællesskaber i 
sognet.  
               Menighedsrådet vil arbejde 
med IT-teknologi ligesom med 
Sognebladet. Der skal være et sted, 

 
 
 
 Fra Bladudvalget!! 
 Abonnenter, som med dette nr. modtager et indbetalingskort,  
 og som fortsat ønsker at få bladet tilsendt, bedes indbetale  
 kr. 50,00 inden 20. Juni 2003. 
 

 
Markedsgudstjeneste.  
Søndag d. 10. august kl. 10 holdes der Markedsgudstjeneste i det store telt  ved  
Kræmmermarkedet.  
Det er 10. søndag efter Trinitatis. Prædiketeksten  er  fra Lukas Evangeliet  kap. 
19.  Det er der,  hvor Jesus  driver kræmmerne ud af tempelpladsen.  
Når vi holder gudstjeneste midt i det store telt, hvor der  markedet igennem 
foregår så mange andre ting, er det  i et forsøg på at markere, at  vi er de samme 
mennesker uanset om gudstjenesten holdes i kirken eller på markedspladsen.  
H.V. 
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 K i rkenyt  
IT-teknologien og 
fællesskabet.  
Der var engang, da der skulle mindst 
et barn fra hver gård og hvert hus i 
kirke hver søndag.  Årsagen: Det var 
inden alle fik avis, radio og telefon.  
           Efter gudstjenesten så var det 
sognefogdens opgave at komme med 
bekendtgørelser om de offentlige valg 
og afholdelse af session. Der var også 
en kasse, hvor man kunne sætte små 
sedler op, om man havde hingst parat 
til bedækning, om man havde smågrise 
til salg eller om der var  hundehvalpe 
at få. Først i 1915 begyndte Ølgod 
Ugeblad at udkomme. 
           Man skulle altså til kirke for at 
få del i alle de små  og store  
informationer, som hører til  et 
samfund. Alle de informationer, som 
gør at vi både kan klare os, og at der 
kan skabes forskellige fællesskaber 
imellem os.  
           Inden man fik radio – det var i 
1925 – var det sådan, at man som 
voksen kunne bestemme hvilke 
informationer ens børn  skulle have.  
Hele tiden var børn  overvåget.  
            Når man fik radio, så blev det 
pludselig noget andet. Så kunne børn 
også høre  radioavis sammen med de 
voksne. Ja, man kunne også høre radio 
alene. De voksnes monopol på 
oplysninger blev brudt.    
            Der var da også nogle hjem, 
som ikke ville have radio.Men da det 
så blev ordnet sådan, at  Olfert  
Ricards prædikener fra Garnisons 

kirke blev udsendt søndag efter 
søndag, så bøjede man sig  i vist alle 
hjem. Olfert Richard var tidens  
modepræst inden for KFUM. Han  
gjorde meget for  ungdommens 
kristelige opdragelse. 
            I 1930 var hans Ungdomsliv 
kommet i 60 oplag. Kristus og hans 
mænd var kommet i 23 oplag. Olfert 
Ricard døde i 1929. 
           Siden fik man TV, og alle fik 
telefon.  
           Det sidste, som er kommet til, 
er at snart alle er på internettet, og at  
man  senest til sin konfirmation får en 
mobiltelefon.  
           Man behøver altså nu ikke 
længere at gå til kirke for at høre 
nyheder. Der er heller ikke længere 
noget, som hedder karlekammersnak. 
Nu  er der sexualundervisning i 
skolerne. 
            Vi har den  mening, at  
oplysning er et gode. Vi har fået den 
erfaring, at man ikke gør andre noget 
godt ved at afskære dem fra 
informationer, som de kunne have 
brug for.  
             Samtidig med at samfundet 
informationsmæssigt er blevet mere 
åbent, så er det samtidig sådan, at vi er 
blevet  præget  både af  mere 
individualisme og af gruppe/loge liv.  
             Det drejer sig om hvad jeg 
oplever. Det drejer sig om det indhold, 
som jeg får i mit liv. Der skal altså 
mere vilje til folkelighed og 
fællesskab, end der skulle før, hvor 
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til et opstartsmøde i Kulturhuset for 
Multietnisk forening Ølgod (MfØ). 
  Ved den efterfølgende 
generalforsamling blev der valgt en 
bestyrelse med 3 ”indfødte” og 6 fra 
hhv. Bosnien, Afghanistan og Irak. I år 
er vi 5 ”indfødte” og 4 nydanskere; 
men dertil er der engagerede 
”indfødte” og nydanskere som 
suppleanter og arbejdsheste ved 
arrangementer. Bestyrelsen mødes 
cirka en gang om måneden. 
 Vi satte os nogle overskuelige mål fra 
starten af. Nydanskerne skulle 
umiddelbart fornemme, at foreningen 
kunne gøre en forskel. 
 Benny og Bayo var med flygtninge 
ude og besøge virksomheder – bl.a. 
HTH og Danish Crown i Grindsted. En 
lægeaspirant fik formidlet kontakt til 
Tarm Sygehus, hvor han i dag er ansat 
på prøve. 
 Hjælp til skrivning af ansøgninger 
tilbød Benny. Og som han sagde - før 
sin pludselige død - det vigtige er for 
nydanskerne, at de i første omgang 
kommer til jobsamtale. Ledelser 
forskellige steder fik at vide, at de 
måtte give dem den chance for 
selvtillidens og ihærdighedens skyld. 
 Bayo har flere gange udtalt, at 
etablerer man sig ikke som nydansker 
med arbejde i et mindre samfund som 
vort inden for 3 år - ja så flytter man til 
større bysamfund, hvor ens etniske 
fæller er. 
 Sidste sommer tog foreningens 
medlemmer på udflugt til Skavenhus 
Strand ved Ringkøbing Fjord. Det blev 
en tur med et overraskende indslag. Vi 
gammeldanskere havde taget kolde 
madpakker med. Irakerne havde taget 

kød med, som de tilberedte over en 
beskeden rist 
på stranden. 
Der var mad til 
os alle, som vi 
satte os rundt 
om risten. De 
glade kokke 
begyndte at 
istemme hjemlandets sange. Klappen i 
hænderne og kroppen i øvrigt kom i 
sving hos dem. Vi andre måtte leve 
lidt op til denne spontanitet og havde 
bare at finde nogle sange frem af 
erindringen. En udflugt vil vi gerne 
have igen hen på sommeren. 
 En sommerfest med spisning, samvær, 
sang og lege fra de forskellige lande er 
planlagt til den 27. juni i Kirkehuset. 
 Deltagelsen i Kulturdagene sidste år 
ser foreningen som en succes. Irakere, 
afghanere og bosniere stod for udsøgte 
lokalretter til lørdagens festmiddag. 
 MfØ er inviteret til også at stille med 
kokke til den kommende Børne- og 
Ungefestival på Byskolen lørdag den 
23. august. Vi må se, om nogle nydan-
skere også vover sig ud i at vise deres 
kyndighed udi hænder- og krops- 
maling. 
 At stå med en bod ved Ølgod by 
Night overvejes ligeledes i MfØ. 
 3 kontaktfamilier har vi fået godt på 
geled. Aldersmæssigt forsøger vi at få 
børn og voksne til at passe til 
hinanden. Det er blevet til en del 
bordfællesskabsmøder privat hos 
hinanden indtil nu. 
 Fra foreningens tilblivelse er der 
arbejdet på at finde et klublokale; men 
det er endnu ikke lykkedes. Vi er ikke 
med 57 husstande som medlemmer 
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økonomisk stærke nok til at betale 
husleje. Sidste år fik vi 4000 kr. i 
startkapital fra Det sociale udvalg. Og 
det er også kommunen, vi har 
forespurgt om lokalemuligheder. I 
Storegade og på Torvet er megen ledig 
lokaleplads. 
 Der skulle gerne være et fast sted, 
hvor man kan komme ind og få en kop 
kaffe over en samtale og ved en 
computer få hjælp til lektier eller 
skrivelser. Frivillige skal så næsten 
dagligt være til stede nogle timer. 
 En del af nydanskerne har det svært 
med eller står fremmed over for det 
med foreninger. Vi vil gerne have flere 
med. Bestyrelsen forsøger sig med 
særskilte møder med hhv. afghanerne, 
irakerne og albanerne for at se, om det 
ikke kunne være noget for dem med et 
medlemskab af MfØ. At komme på 
kendskabsfod med omgivelserne vil 
gøre det lettere for dem at integrere 
sig - og danne venskaber - ud over blot 
at ville lade sig nøje med kontakter på 
sprogskolen i Grindsted. 
 At vi ikke kan sige, at vi alle kender 
hinanden godt nok til, at vi måske kan 
blive venner, viser desværre den 
ungdomsballade, vi har oplevet i 
Ølgod det sidste halve år. 3 chikanerier 
af boliger med nydanskere har der 
været. 
Det er lige fra skydning og smadring 
af vinduer til ødelæggelse af parabol-
antenner og nedladende slagord på en 
væg. Borgmesteren og kommunen i 
øvrigt forsøger vi nu at holde en tæt 
kontakt med - også hvis en familie skal 
have et skub til at finde en lejlighed 
efter at have boet i flere år i, hvad der 
skulle have været en midlertidig bolig. 

 For at komme yderligere ballade i 
forkøbet må vi forsøge at have føling 
med, hvad der rører sig blandt unge - 
hvorfor nogle enkelte reagerer så 
voldsomt, som de gør. Der kan ikke 
snakkes nok i skolen og derhjemme 
om det berigende ved et kulturmøde - 
at man må give dette møde en chance 
og ikke gøre sig selv og andre 
frygtsomme ved at holde sig væk og 
opbygge et trusselsbillede. 
 Et positivt modtræk til et sådant 
billede er positive artikler i Jydske 
Vestkysten om møder mellem 
gammel- og nydanskere og indlæg i 
Ølgod Ugeblad om tiltag og oplevelser 
fra kommunens byer. Undertegnede 

håber 
også, at 
denne 
budstik 
kan ses 
som en 

opfordring til at vove kulturmødet, 
selv om det ikke står lige for her og nu 
i selve Strellev. 
 Ja kendskab, venskab og respekt må  
der til, om et samfund som vort med 
forskellige etniske enkeltmennesker 
skal fungere. Således kan alle fornem-
me, at de bliver brugt til fælles glæde 
og gavn. 
 
           Jens Thue Buelund –sekretær i 
MfØ – Ølgod, maj 2003. 
 
 

Budstikken gives videre til  
13 

Onsdag den 25. juni kl. 13.00 
Menighedsrådets sommerudflugt går 
vest på.  

 
Der drikkes kaffe på Kjærs 
Hotel i Nr. Nebel. 
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GUDSTJENESTER 2003              
STRELLEV KIRKE 
 
JUNI 
  1. 6. s.e. påske         19.30 Vestager bil 
  8. Pinsedag              10.30 Buelund bil 
  9.2. pinsedag             9.00 Vestager bil 
15. Trinitatis             10.30 Buelund bil 
22. 1.s.e.trin.             10.30 Vestager bil 
29. 2.s.e.trin.               9.00 Vestager bil 
 
JULI 
  6. 3.s.e.trin.             19.30 Buelund bil 
13. 4. s.e.trin.               9.00 Vestager bil 
20. 5. s.e.trin.             Ingen 
27. 6.s.e.trin.             19.30 Vestager bil 
 
AUGUST 
  3. 7.s.e.trin              10.30 Buelund bil 
10. 8.s.e.trin.             10.00 Vestager bil 
                                  Markedsgudstjen.  
17. 9.s.e.trin.             19.30 Vestager bil 
24. 10. s.e.trin.          10.30 Buelund bil 
31. 11.s.e.trin.           10.30 Buelund bil 
 
SEPTEMBER 
  7. 12. s.e.trin.          10.30 Vestager bil 
14. 13. s.e.trin.          19.30 Buelund bil 
21. 14. s.e.trin.          10.30 Buelund bil 

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

 
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. 
 
 
Ældremøder i Præstegården 
den 5., 6. og 7. august. 
 
Ferie 
Jens Thue Buelund har ferie fra den 7. 
juli til den 27. juli, begge dage inkl. 



12 

 Disse ændringer betød, at bestyrelsen blev pålagt afskedigelse af en dagplejemor. 
Susanne Henriksen blev opsagt med virkning fra 30 april 2003.  
Susanne har været ansat i puljen i 5 år og i den periode varetaget pasningen af 
børn i alderen fra 6 mdr. til 6 år. Vi siger tak til Susanne for samarbejdet og 
ønsker alt godt i fremtiden. 
 
På bestyrelsens vegne 
Heidi S. Sørensen.  

 
 

STRELLEV JAGTFORENING           
 
Flugtskydningsarrangementer: 
 
Sportsugeskydning: Lørdag den 14. juni i Strellev 
Hovedskydning: Lørdag den 16. august kl. 930. (Medlemskab af Strellev 
Jagtforening er en betingelse for deltagelse i hovedskydningen). 

 
Der afholdes følgende riffelprøver i Ribe amt i 2003. 

(tilmelding senest en uge før prøvens afholdelse) 
                       Skibelund, den 21. Juni   (Søren Andresen,  75 27 20 59) 
                       Grindsted, den 17. Aug.  (Ole Mortensen,  75 44 52 44) 
 
Apporteringsprøve: Esbjerg:  23. August 
 
 
Træningsskydninger: 
Mandag         den 9.    juni 
Mandag         den 30.  juni   Bemærk: Mærkeskydning 
Mandag         den 14.  juli                              
Mandag         den 28.  juli 
Mandag         den 11.  August               
 
Der er vandrepokal til årets bedste  
skytte i træningsskydningerne. 
 
Bemærk: Hvor intet andet  anført, start kl. 1830. 
 
Afslutningsfest: Fredag den 29. august kl. 19.00 
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Lisbeth og Kim Smidemann 
  

 
  

 

Mandag den 23. juni  
 

Sankt Hans aften  
i brinkerne  
 

•     Fra kl. 19.00 er der varme pølser på grillen. Dertil kan købes kold 
kartoffelsalat eller brød. Vand/øl og kaffe kan ligeledes købes til 
rimelige priser. 

 
•     Kl. 20. 50 Bålet tændes 

 
•     Kl. 21.00 Båltale v/Jyske Vestkystens udgaveredaktør Lars 

Kærgaard. Sogneforeningen har i invitationen til aftenens båltaler lagt 
op til mediernes bud på, hvorledes de små samfund skal overleve i denne 
fortravlede verden. Er der plads til de små samfund? Hvorfor samles 
alting omkring de større byer? Er det kun de få, som ser mulighederne i 
friheden uden for byerne? Lars bor selv i Filskov sogn, så redaktørens 
bud er måske krydret med lokale erfaringer. 

 
•     Kl. 22.30 lukker boden, og Sankt Hans aften i brinkerne slutter.       

 

SOGNEFORENINGEN 

 

INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP 
Onsdag d. 11. juni 2003 kl. 18.00  
DDS spejderne og FDF i Ølgod samler aviser ind 5 gange 
årligt. I Strellev by inden for byskiltene kan de stilles ude på 
fortovet. Øvrige kan stilles i busskuret ved LET-KØB. På 
landet kan de afhentes, hvis man har mange. Henvendelse 
herom til tlf. 75 24 57 02 eller 75 24 60 83. 
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Velkommen til en forhåbentlig både hyggelig, men også spændende Sankt Hans aften. 
        

Strellev Sogneforening 
 
 
 

 

     Strellev Heste og  
     kræmmermarked                      
 
 
 
  MARKEDSGØGL        Fredag den 8. august 2003 
                                        Kl. 21.00 – 03.00   Diskotek i teltet ved X-Treme 
                                        Stort tivoli på markedspladsen 
   KRÆMMER 
   MARKED                     Lørdag den 9. august 2003 
                                        Kl. 8.00                  Markedet åbner 
                                        Kl. 9.00                  Tivoli åbner 
   GØGLER                     Kl. 8.00 - 09.30      Morgenkaffe i teltet 
   GUDSTJENESTE        Kl. 9.30 – 10.30     Indvejning af traktorer i Lyne 

                 Kl. 11.00                Traktor-træk i Strellev 
                                        Kl. 11.30 – 12.30   Gratis pølsebord i teltet 
   RING-                          Kl. 12.00 – 16.00   ”Kvik Sand” spiller i teltet 
   RIDNING                     Kl. 16.00                Præmieoverrækkelse fra 
                                                                       Traktortræk på pladsen 
                                        Kl. 18.30 – 02.00   Vi serverer helstegt okse og  
   TRAKTOR-                                                gris med bagte kartofler og  
   TRÆK                                                         salatbord. Spis hvad du kan for 
                                                                       125,00 kr. Børn under 12 år 
                                                                       50,00 kr. 
   TELTBAL                                                   Small Town spiller op til dans 
 
                                        Søndag den 10. august 2003 
   DISKOTEK                  Kl.   9.00                Markedet og tivoli åbner 
   X-TREME                    Kl.   9.00                Morgenkaffe i teltet 
                                        Kl. 10.00                Gøglergudstjeneste v. Vestager 

             Kl. 11.00                Ringridning 
             Kl. 12.30                Biksemad i teltet 
             Kl. 12.00                Underholdning i teltet v. 
                                            Morten Sørensen 
             Kl. 16.00                Udtrækning af lotteri og 
                                               Præmieoverrækkelser                           
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malmklokke i kirketårnet. Idrætsforeningen: 
Der er en sund økonomi i foreningen, 
men alt for få sportsudøvere. Et stort 
problem er det ligeledes, at foreningen 
har svært ved at finde en ny formand til 
at overtage hvervet efter Tina 
Jørgensen. 
Der er sportsuge på Strellev Stadion i 
uge 23. Der mangler arbejdskraft til 
sportsugen. 
 
Sogneforeningen: 
Der er stidag den 3/5-03. 
Foreningen har nu købt flagstænger og 
flag, som er nemme at hejse. Flag og 
stænger kan lånes gratis, hvis man selv 
opstiller dem. Skal Sogneforeningen 
gøre arbejdet, koster det 500,- kr. 
Der er blevet gjort rent i værkstedet og 
udstillingslokalet i Øllgaards ejendom 

på hjørnet af Adsbølvej og Lynevej. 
Foredragsforeningen kan nu bruge 
lokalerne til opmagasinering af 
”loppper”. 
Udstillingsvinduer kan lejes for 25,- kr. 
pr. måned. 
Vinterfesten gik godt. 
Sankt Hans den 24. juni i Brinkerne. 
Stidag den 3/5, hvor legeredskaber skal 
istandsættes. 
Der bliver opstillet et par bænke på 
mejerigrunden i nær fremtid. 
Bowlingaften fredag den 12/4-03. 
Man regner med at gentage succesen 
fra sidste jul, med at flytte 
julearrangementet ned i Brinkerne. 
 

Venlig hilsen 
ref. D. Lundgard 

 

 
 

Nyt fra Strellev Puljepasningsordning. 
 
Torsdag den 3. april 2003 holdt puljen generalforsamling. 
Formanden fremlagde beretning, kassereren fremlagde regnskabet og begge dele 
blev enstemmigt godkendt. 
 
Den nye bestyrelse består af:            Foreningen har konstitueret sig den 10 april. 
Anja Nielsen                                     Formand: Heidi S. Sørensen 
Majbrit Kring                                    Kasserer: Lene Hvergel (ingen stemmeret) 
Jette Thygesen 
Trine R. Nielsen 
Heidi S. Sørensen. 
 
I forbindelse med opstarten af Børnehuset pr. 1. januar 2003 har kommunen 
ændret deres samarbejdsaftale med Strellev Puljeordning.  
 
Før 1-1-03:                                 Efter 1-1-03: 
1o normerede pladser                 5 normerede pladser 
Dispensation til 6 år                   Dispensation til 4 år             fortsættes næste side... 
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Puljepasningsordningen: 
Der er for øjeblikket 4 børn på 
venteliste til puljepasningsordningen. 
Man overvejer nu at ansætte en 
gæstedagplejemor. 
 
Skolen: 
Der er i det forløbne år blevet bygget 
om i Kastanjehuset. Der er lavet et 
stort, lyst lokale på loftet til børnene i 
fritidsordningen. 
Ligeledes er der lavet 2 nye toiletter. 
 
Foredragsforeningen: 
Hvad med foredragene? Skal vi 
fortsætte med så få tilhørere? 
Forslag om et stort fællesarrangement, 
hvori også Jagtforeningen tager del. 
Søren Jakobsen indkalder til møde 
desangående. 
 
Vandværket: 
På sidste generalforsamling blev Jan 
Henriksen valgt i Holger Jensens sted. 
 
Strellev/Lyne Bankoforening: 
Det går skidt med bankospillet. Der er 
for få spillere til, at overskuddet kan 
blive stort nok. Der bruges 18.000,- kr. 
pr. gang til gevinster. Den samlede 
omsætning er ca. 345.000,- kr. årligt. 
Overskuddet ligger et sted mellem 10 – 
15.000,- kr. årligt. 
 
 
 

Jagtforeningen: 
Der er lavet et nyt program for 
indeværende år. Der er mangel på unge 
medlemmer i foreningen. 
Ernst Øllgaard stillede forslag om, at 
jagtforeningen – evt. sammen med 
Sogneforeningen, påtog sig at 
istandsætte og evt. opkøbe faldefærdige 
huse i byen, for så senere at 
videresælge dem. 
 
Kastanjehuset: 
Der er for øjeblikket 11 i 
fritidsordningen og 14 i børnehaven. 
Det er uden tvivl endt lykkeligt med 
etableringen af børnehaven. 
Samarbejdet med de to dagplejemødre i 
byen går også fint. Børnehaven i 
Strellev kan, som den eneste i 
kommunen, tilbyde halvtids pladser. 
 
Sognebladet: 
Stof til bladet skal helst afleveres på 
diskette eller via e-mail, hvis det er 
muligt. Inger Jensen vil gerne have 
indlæggene senest den 10. i måneden 
før udgivelse, men gerne tidligere.  
Bladet udkommer 1. feb. – 1. april – 1. 
juni – 1. sep. – 1. dec. 
 
Menighedsrådet: 
Man har nu næsten fået lov til at 
montere en urskive på kirken mod nord. 
Samtidig skal der for arven efter Anna  
Olesen  ligeledes monteres en ny 

REFERRAT FRA  
FÆLLESMØDET  
den 8. april 2003 
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Loppemarked 
Søndag den 6. april holdt foredragsforeningen sit årlige loppemarked.  
Mange købere havde fundet vej til Strellev, og købelysten var stor. 
Bordene med ”lopper” blev gennemset af købere, og mange fandt noget, de 
kunne bruge. Man kunne finde kopper, glas, køkkenredskaber, tasker, sko, 
legetøj, dukker, radioer, edbudstyr, bøger o.s.v. 
Over for i det gamle bilværksted blev der solgt møbler, cykler og meget andet. 
På auktionen i år var der gamle lamper, et kaffestel produceret på Kjøbenhavns 
Porcelænsfabrik, en skolepult, en symaskine og andre små effekter. 
Vi vil gerne sende en stor tak til sælgerne, som troligt kommer med godt humør 
og er klar til en rask handel. 
Dagens omsætning blev på 15.000 kr., og efter fradrag af omkostninger blev det 
til et overskud på ca. 13.000 kr. Overskuddet vil i år blive brugt til at få en gavl i 
forsamlingshuset fuget om. 
Tak til beboerne i Strellev, som denne dag bærer over med de mange parkerede 
biler. 
Tak til Lisbeth og Kristian Tonnesen, som har opbevaret lopperne for os. 
Tak for lopper. Vi modtager gerne ”lopper” hele året rundt. Kontakt én fra 
bestyrelsen hvis I har noget, I vil af med. Vi vil gerne være behjælpelig med at 
hente lopperne. 
 
På bestyrelsens vegne 
Trine Dalgas. 
 

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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NYT FRA SLGU 
 
På den ordinære generalforsamling blev der ikke valgt en  
ny formand som forventet, hvorfor der den 9. April blev      
holdt ekstraordinær generalforsamling. 
  
Det var heller ikke denne gang muligt at finde en formand - 
men Bente Schelde, som ellers var kasserer, tilbød at tage 
udfordringen op, hvis der så kunne findes en afløser til 
hendes "job". 
 
Marianne Dahl blev nyvalgt til forretningsudvalget, og efter en kort snak blev 
posterne fordelt således 
 
Formand Bente Schelde 
 
Kasserer Egon Henriksen 
 
Sekretær Marianne Dahl. 
 
Som det kan ses, er der ingen, som har deres tidligere poster, så det med at 
”sådan plejer vi ikke at gøre" skulle være aflivet for en tid!!! 
 
Det betyder også, at vi måske ikke helt véd, hvad og hvornår de forskellige ting 
skal foregå - så derfor håber vi på åbenhed fra jer. Hvis der er noget, I er 
utilfredse med, så sig det til os. 
 
Vi er alle 3 klar til at gøre en indsats for, at foreningen fortsat er et attraktivt 
sted at være. 
 
Mvh. Marianne   
 
 
 
 
 
 
Husk lørdag, den 14/6   
sommerfest i Lyne Hallen          
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PROGRAM FOR SPORTSUGEN 2003 I STRELLEV 
 
Onsdag, den 4. juni. 
 
                kl. 19.30  Sjov banko i Lyne Hallen 
 
Torsdag, den 5. juni. 
 

kl. 10.00 - 14.00  Åbent Hus i Kroket ved Lyne Kirke  
                kl. 14.30  Bagekonkurrence 
                kl. 15.00  Stort kaffebord 
                kl. 14.30  Børneloppemarked 

         kl. 15.30  Miniputter i fodbold spiller kampe 
                kl. 18.30  Gymnastikopvisning 
                kl. 19.30  Oldboys spiller fodboldkamp 
                kl. 21.00  Rafleturnering 

 
Fredag, den 6. juni. 
 
                kl. 19.00  Look-a-like konkurrence 

 
Lørdag, den 7. juni. 
 

         kl. 13.00  Drengene spiller fodboldkamp 
         kl. 14.00  Pigerne spiller fodboldkamp 

                kl. 13.00  Traktor med vogn 
                kl. 16.00  Stenalderlejr  
                kl. 19.00  Grillaften  
               med musik af Jan Christensen 
 
Søndag, den 8. juni. 
 
                kl.   9.00  Morgenkaffe i teltet 
                kl. 10.00  Gadedyst 
                kl. 12.00  Åbent hus i billard i Strellev 
                kl. 14.00  Nøgle-afprøvning 
 
I hele ugen er der mulighed for at købe is, slik, pølser, pommes frites samt øl og 
sodavand. 
Derudover vil der være boder med blandt andet: tombola, hoppeborg, fiskedam, 
bamsekran samt en aktivitetsvogn. 


