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New Zealand
- 2. afsnit
Fortsat fra sidste nr.
Nu kom vi til Franz Josef.
Her skulle vil op og gå på en gletscher.
Vi fløj i en helikopter op på
gletscheren, gik rundt i et par timer og
blev så igen hentet af helikopteren.
Franz Josef gletscheren er en af de
hurtigst flyttende gletschere, 2-5 m pr.
dag. Derfor skulle guiderne op på
gletscheren hver morgen for at lave en
ny rute. Men det var flot og ikke helt så
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koldt, som man
havde forestillet
sig. Det
smeltevand, der
var i hullerne
rundt omkring,
smagte meget
friskt, og så var
det iskoldt.
Nogle af
hullerne var så

K i rk e n y t
Grundtvig døde i 1872. Asta døde i
1890. Meta, der senere blev gift
Poulsen, døde i 1939.
Da jeg for nogen tid siden
fortalte nogle konfirmander dette: At
Grundtvig altså blev far for tredje
gang, da han var 71, og at han blev far
for fjerde gang, da han var 77, så blev
nogle af dem forargede. Det kunne
man da ikke.
Hertil var der kun at svare, at
Grundtvig altså var så tiltrækkende, at
han blev gift både anden og tredje
gang. Grundtvig havde ingen penge.
Lise, hans første kone, havde heller
ikke haft penge. De havde holdt ud
sammen i år, der have været
slidsomme, og hvor pengene var små.
Både Marie Toft og Asta Reedtz hørte
til den velhavende del af den danske
adel. Der var altså tale om forelskelse
og kærlighed.
Alt det som senere skulle ske
for ham i hans liv, vidste Grundtvig
ikke, da han som 64 årig – det er et år
før folkepensionsalderen for personer
født efter 30. juni 1939 - skrev
”Årene skifte af gru for ælde.
Derimod skrev han i det
ottende vers: ”Troende hjerter i
vinterløbet/ føde den liflige vår.”
I det niende vers hedder det

om den højtid, som nu forestår for os:
”Betlehems-barnet i krybberummet,/
det er den evige vår,/ troende hjerter
det har fornummet:/ Jul gør lyksaligt
nytår!/ Derfor bære blus vi med
glæde!”
Det afgørende er således
troen. Tro er dette at tage imod livet
med glæde. Vi kan derfor ikke være
herrer over hinandens tro. Tro er en
personlig sag. Den sidste
sammenfatning, som vi har af den
evangelisk-lutherske tro er Den
augsburgske Bekendelse fra 1530. Vi
lever i en tid, hvor vi ikke udformer
bekendelsesskrifter.
Da den daværende præst i
Snedsted blev afskediget i 1999 efter
en sag i provsteret og landsret, blev
det klart, at der er grænser for, hvad
præsten kan forkynde. Præsten i
Snedsted talte ringe om barnedåben og
rosende om sine egne trosoplevelser.
Det blev han afskediget på.
At begynde et nyt kirkeår er at
forvente alt godt af Gud. ”Troende
hjerter det
har

Redaktionen ønsker
Glædelig Jul og Godt Nytår
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K i rk e n y t
Præstemøde.
Onsdag den 14. januar 2004 kl. 19.30
er der møde i skolen. Jens Thue
Buelund vil fortælle om: ”Mine
oplevelser med Harry Potter” og Hans
Vestager vil holde foredrag om:
”Aktuelle problemer i dansk
kirkepolitik, herunder Grosbøll-sagen”
Menighedsrådet.
Ny biskop.
Der er mulighed for at møde Ribe
Stifts nye biskop, Elisabeth Dons
Christensen, som holder foredrag
onsdag den 4. februar 2004 kl. 19.30
i Kulturhuset i Ølgod.
Arr. Kirkeligt Samfund, Ølgod.

Advent.
I Grundtvigs adventssalme – ja, den er
kommet i den nye salmebog:
”Skyerne gråne, og løvet falder” er der
et vers som lyder sådan:
”Årene skifte af gru for ælde,/
skjaldene give dem ret,/ fuglene alle
hvert år må fælde,/ ellers de fløj ej så
let./”
Når man kristeligt skal
fortælle om det nye år, så fortæller
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man om barnets fødsel. Hvert barn er
et nyt barn. Årene skifter. Fuglene
fælder. Mennesker dør. Mennesker
fødes. De sidste to sætninger skriver
Grundtvig ikke. Dem kan vi slutte os
til, hvis vi vil. Grundtvig derimod
skriver: ”Hjerterne vakle, når højt de
banke,/ drages til fuglenes spor,/ lyset
dog sejrer, den mørke tanke/
flygtende synker i jord./”
Det er vore tanker om vort
eget liv, som er den mørke tanke.
Vi lever i en tid, hvor der er
en vældig optagethed af, hvad der skal
ske, når man pensioneres. Man kan
også selv blive grebet af sådanne
overvejelser. Det er slet ikke sikkert, at
man skal pensioneres. Man kan blive
træt før tiden. Alt kan ske.
Da Grundtvig skrev ”Skyerne
gråne”, var han 64 år gammel. Han
havde da været gift i næsten 30 år med
Lise Blicher. Hun var 4 år yngre, end
han var. Der var i ægteskabet sønnerne
Johan og Svend. Lise døde 14. januar
1851. Den 24. oktober 1851 blev han
gift med enke Marie Toft, der var født
i 1813. Hun havde da været enke siden
1841.
Den 9. juli 1854 døde Marie
Toft efter at have født sønnen
Frederik. Den 6. april 1858 blev
Grundtvig gift tredje gang med enke
Asta Reedtz, født komtesse Asta
Tugenreich Adelheid Krag-Juel-VindFrijs 12. marts 1826. Hun havde været
enke siden 1857. Med hende fik
Grundtvig datteren Asta i 1860.

store, at man kunne bade i dem.
Et par dage senere kom vi til Puzzling
World i Wanaka. Det var et sjovt sted,

synes Kim. Man kunne bl.a. se vand
løbe op ad og mange andre underlige
fænomener. Der var også en
kæmpemæssig labyrint, lidt i stil med
den der er på Egeskov Slot.
Lisbeth syntes ikke det var så sjovt, for
hun sad bare i cafeteriaet sammen med
et par andre og drak varm kakao. For
hun var blevet syg. Det var nogle af
dem, der havde badet i det kolde vand
oppe på gletscheren, der var blevet
syge, og da vi så kom i bussen med
aircondition, tog det jo ikke lang tid at
smitte os andre.
Men heldigvis blev Lisbeth hurtig rask
igen.
Endelig kom vi til Queenstown.
Her skulle vi springe bungy-jump. Vi
sprang fra ”The Pipeline”, og det er
104 m.
Det var noget, der gav sus i maven.
Instruktøren fortalte os, at han havde
været i Danmark og havde besteget det
højeste bjerg i Danmark,
Himmelbjerget, og det var uden ilt.
Det var hans kammerater noget
imponeret af. Men vi grinte bare af
ham.

Samme sted prøvede vi noget der
hedder ”Flying Fox”. Her fik man en
sele på ryggen og blev spændt fast i en
tyk wire, så man hang vandret. Så blev
man ellers skubbet ud over kløften, og
når man kom over på den anden side,
skulle man se om man kunne ramme
en kasse med en bold, som vi havde
fået udleveret. Hvis vi ramte,
kunne vi vinde 30.000 kr. Så det var
værd at prøve. Men desværre så ramte
vi ikke, for det er meget sværere end
det ser ud til.
Da vi kom tilbage til nordøen, tog vi
på whalewatching. Men der var så

mange bølger, at Lisbeth kun nåede at
se én hval, der vinkede med halen,
ellers sad hun bare på sin plads med en
brækpose.
Men hun fik
da ikke brug
for den,
heldigvis.
Inden vi igen
kom tilbage
til Auckland,
var vi inde og
se en gejser.
Den kom i
udbrud kl.
12.00 hver
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dag. Det gjorde de ved at hælde noget
vaskepulver ned i den. For så blev
overfladen brudt, og den gik i udbrud.
Den blev nok 10 - 15 m høj, da den var
på det højeste. Men ligeså hurtig som
den kom i udbrud, lige så hurtig gik
den i sig selv igen, så man skulle være
hurtig med kameraet.
Tilbage i Auckland gik vi en tur ned på
havnen for at se de store både, der lå.
De havde
næsten alle
sammen 2
mindre
motorbåde
stående oppe
på dækket
sammen med
2 jetski . Og
hold da helt
op nogle
drømmebåde.
Der var
utrolig mange
flotte både, for der skulle starte et stort
kapsejlads (American Cup). Så vi så
både fra mange lande, heriblandt
Danmark.
Nede på havnen stod der nogle store
træfigurer, der skulle vise hvor farlige
mauier kunne se ud. Med opspilede
øjne og tungen langt ud af munden.
Den 23/2 2000 forlod vi så New
Zealand og rejste mod Bangkok i
Thailand. Her havde vi 1 døgn. Så det
var bare for at opleve Thailand.
Vi tog en tur med en Tuk Tuk (en
knallert med en vogn efter). Men
desværre viste han os ikke noget af
det, han havde lovet os. Så vi så ikke
nogle Buddhaer. Og da vi ikke ville
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kigge på smykkebutikker, så han
kunne få nogle benzinmærker, blev
han eddike sur. Og ville tage overpris
for turen. Men vi havde aftalt en fast
pris på 20 Bat. (5 kr.), så det holdt vi
ved. Så blev han så sur, at han kørte
uden at få nogen betaling. Så det kan
nok være, at vi fik travlt med at
komme videre, for hvis han nu kom
tilbage med alle hans Tuk Tuk venner,
og hvad kunne de ikke finde på…
Så vi fandt en internet café og fik
mailet hjem til hele familien.
Den 24/2 2000 fløj vi så videre til
Kastrup, og her fik vi vores første
danske morgenmad i 4 1/2 mdr. Og det
var GODT. Jeg tror aldrig, at vi har
nydt vores morgenmad, som vi gjorde
den dag.. Men vi har heller aldrig
betalt så meget for et rundstykke, men
det var alle pengene værd.
Efter ca. 5 timers venten i Kastrup fløj
vi så til Billund. Her stod hele familien
og tog mod os. Det var rart, for vi må
her indrømme, at vi var ved at savne
lille Danmark.
Vi håber, at I har nydt at læse om
vores tur.
Og er der nogle, der skal rejse til
Australien eller New Zealand, står vi
meget gerne til rådighed med noget
information og gode tips.
Venlig hilsen
Lisbeth og

Kim
Smidemann.

K i rk e n y t
GUDSTJENESTER 2003/2004
STRELLEV KIRKE
DECEMBER
7. 2. s. i advent
14. 3. s. i advent
21. 4. s. i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. 2. juledag
28. Julesøndag

10.30 Vestager bil
9.00 Buelund bil
10.30 Buelund bil
15.00 Vestager
9.00 Vestager
10.30 Buelund
Ingen

JANUAR
1. Nytårsdag
4. H. 3 Konger
11. 1.s.e.H. 3 K.
18. 2. s.e.H. 3 K.
25. 3. s.e. H. 3 K.

10.30 Vestager bil
10.30 Vestager bil
9.00 Buelund bil
19.30 Vestager bil KIRKEBILEN bestilles på tlf.:
10.30 Vestager bil 75245692 senest kl.18.00 dagen før.
Det skal bemærkes, hvis man ønsker
liftbus til kørestol. Enhver kan blive
FEBRUAR
1. Sidste s. e. H. 3 K. 9.00 Buelund bil afhentet på bopælen.
8. Septuagesima
10.30 Buelund bil
15. Seksagesima
9.00 Vestager bil
VEDR. PRÆSTERNES BESØG PÅ
SYGEHUSENE kan det oplyses, at de
ikke længere har ad gan g til
patientlisterne. Derfor er henvendelse
Første søndag i advent.
Første søndag i advent - det er i år 30. nødvendig, når der ønskes besøg.
november - er der familiegudstjeneste
kl. 14.00, hvor elever fra skolen er med
til at synge advent ind. Efterfølgende er
der kaffe i forsamlingshuset.
Menighedsrådet.

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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STRELLEV JAGTFORENING
Fællesjagt:
Lørdag den 13. december 2003 kl. 9.30
Mødested: Jens Møller Madsen
Kærgårdvej 15, Strellev.
Rævejagter:
Lørdag den 17. januar 2004 kl. 10.
Mødested: Strellev Let-Køb
Madpakke medbringes.
Lørdag den 24. januar 2004
Morgenkaffe kl. 9 i Forsamlingshuset
Rævejagt kl. 930
Frokost i Forsamlingshuset
Lørdag den 31. Januar 2004 kl. 10.
Mødested: Strellev Let-Køb
Madpakke medbringes
Generalforsamling:
Lørdag den 24. januar 2004
kl. 19 i Forsamlingshuset.

N
SOGNEFORENINGE
Referat fra generalforsamling.
Den 13. november var der generalforsamling i Sogneforeningen.
Desværre var der ikke mødt så mange op, så Sogneforeningen håber på
bedre tilslutning næste år.
Dagsorden
Pkt. 1) valg til dirigent: Tage Johannessen blev valgt.
Pkt. 2) Uddrag fra formandens årsberetning:
Der har været afholdt to stidage med opgaver som klipning af træer og
buske samt almen oprydning og indsamling af affald. Ud over arbejdet på
stien er der sat nye bænke op og flyttet sten ved den gamle mejerigrund.
Vandværket ville gerne have den gamle bænk, og vi fik to nye i stedet.
På parkeringspladsen blev pyntet lidt op, og flagstangs hullerne blev
renset - med speciel værktøj fremstillet af Holger Jensen (tak for det).
Sammen med Foredragsforeningen har vi i det forløbende år arrangeret
julemarked, find julemanden i brinkerne og vinterfest. Tre gode aktiviteter
som vil blive gentaget i denne vintersæson. Det nye tiltag ”find
julemanden i brinkerne” som skulle afløse juletræsfesten, var en stor
succes, og vi håber på fint vejr og stor tilslutning igen den 14. december.
Der er også afviklet to foredrags aftener sammen med
Foredragsforeningen, Menighedsrådet og Friskolen. Vi må dog erkende,
at tilslutningen er ringe og må konstatere et underskud. Sogneforeningen
vil indkalde til et møde i december mellem de fire foreninger for at
diskutere, hvad vi gør fremover. Til dette møde vil også Jagtforeningen
blive inviteret. Måske kan vi med flere foreninger sammen finde frem til
den nødvendige fornyelse af foredragsaktiviteten, så vi fremover kan få
større interesse og opbakning.
Sankt Hans aften blev våd i år. Der var et voldsomt regnvejr, og ikke
mange var mødt frem ved 20 tiden, så bestyrelsen besluttede at ringe
afbud til båltaleren, og den var mere eller mindre begyndt at pakke
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sammen. Så blev det opholdsvejr, og i løbet af en halv time var der
pludselig mange mennesker på pladsen. Det blev alligevel en hyggelig
aften.
Sidste år blev Sogneforeningen betænkt med 500.000 kr. fra arven efter
Anthon Andreas Olesen. Det er utrolig mange penge i en forening, som
tidligere havde mange penge, hvis der var 5000 kr. i kassen.
Bestyrelsen har diskuteret meget omkring, hvorledes pengene skulle
forvaltes. Det var også oppe på generalforsamlingen under eventuelt
sidste år.
Indtil videre har bestyrelsen valgt at bruge pengene til ting og aktiviteter,
som er til gavn for hele sognet. Der er investeret i en flagalle og vogn, ny
plænetraktor til stien, borde og bænke, generator og 2 nye hækklippere.
Ligeledes er der bevilget 15.000 kr. til ny legeplads på stien. Derudover
er der planer om at bygge en 6 eller 8 kantet pagode med græstag og en
ny bro.
Sogneforeningen har været til møde på Friskolen sammen med skolens
bestyrelse og repræsentanter fra Kastanjehuset. Formålet med mødet
var at få diskuteret de problemstillinger, der er med at få lov til at optage
flere børn i Kastanjehuset. Nuværende kvote på 10 børn er ikke nok. Det
giver problemer, både i Kastanjehuset og i puljepasningsordningen. Der
skal være fleksibilitet til at kunne optage alle de børn fra sognet, som har
pasningsbehov, og ikke som nu, hvor man må sige nej, så børn og
forældrene må flytte deres børnepasning til Ølgod. Det er uholdbart for
sognet.
Det blev aftalt, at Sogneforeningen skulle gå ind i sagen sammen med
Kastanje huset. Der tages hurtigst muligt kontakt til borgmesteren.
Formandens årsberetning sluttede med en ekstra stor tak til Gerda og
Frede samt Laurids, som bruger utrolig mange frivillige timer på at holde
stien brugbar i sommertiden. Tak for det!

gang til et arrangement og så se, hvor vi står derefter.
Ingen indkomne forslag.
Valg af bestyrelse: Valgt blev Lene Rasmussen med 20 stemmer og Egon
Sørensen med 6 stemmer
Suppleanter blev: Kaj Quist og Hans Raunkjær.
De 2 revisorer Hans Raunkjær og Tage Johannessen modtog genvalg.
Under evt. kunne Niels R. udnævne Bente Schelde som årets
markedsmedhjælper, for hendes indsats som bl.a. tidligere kasserer i foreningen,
hendes medhjælp i teltet og arrangement af ringridning.
Hans Raunkjær takkede for god ro og orden, og syntes at generalforsamlingen
var forløbet godt med mange gode diskussioner.
Den nye bestyrelse har konstitueret sig som følger:
Formand:
Inger Nielsen
Næstformand:
Niels Borg
Kasserer:
Lene Rasmussen
Sekretær:
Lillian Brun
Medlem:
Egon Sørensen
Suppleanter:
Kaj Quist Mortensen og Hans Raunkjær
Dato for næste Strellev Marked er den 7. – 8. 2004

Pkt. 3) Kort sammendrag fra gennemgang af regnskabet.
Driftskontoen:
Resultatet af selve foreningsdriften er 1.683,87 kr. Derudover er der på
driftskontoen lavet nogle posteringer fra selve arven, blandt andet
indtægt af VP udbytte, og overflytning af penge fra bankkonto (A. Olesen)
til betaling af nogle investeringer. I alt har driftskontoen haft indtægter på
74.161,70 kr. og udgifter på 69.544,91 kr. Saldoen er pr 30.10.03 på
4.619,79 kr.
A Olesen kontoen:
6
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Strellev Heste- & Kræmmermarked
Referat fra generalforsamling den 31/10-03

På kontoen fik vi indsat de 500.000 kr. efter arven. 399.567,14 kr. blev
sat i værdipapirer i september 2002. Af restbeløbet er der overflyttet
penge til selve driftskontoen for betaling af investeringer. Ligeledes er der
betalt investeringer direkte fra kontoen, saldoen er pr. 03.10.03 på
32.877,31 kr.
dato

Notat

Kurs

Foruden bestyrelsen var 17 fremmødt.

06-09-02

Spar Invest afd. 7 korte obligationer køb 1693 stk.
(199922,14 - kurtage 994,64)

117,50

198927,50

Niels Rasmussen foreslog Hans Raunkjær som ordstyrer. Han modtog valget og
konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i forhold til reglementet.

07-11-03

Dagens kurs

118,30

200281,90

07-11-03

Værditilvækst pr opgørelsesdato

Niels R. aflagde formandsberetning som følger:
Markedet blev også i år afholdt efter samme koncept som tidligere. Han kom ind
på tivoli og hvad det indebar af ny markedspladsindretning og diskotek fredag
aften, uden at tivoli havde overholdt deres aftale. Der var for lidt mennesker
fredag aften. Det var en satsning, som slog fejl, og som bærer en del af årsagen
til underskuddet. Lørdag forløb godt med ca. 180 spisende gæster om aftenen.

13-09-02

Spar Invest Value aktier køb 451 stk. (99810,20 –
kurtage 500,00)

220,20

99310,20

07-11-03

Dagens kurs

264,31

119203,81

07-11-03

Værditilvækst pr opgørelsesdato

13-09-02

Spar Invest afd. 9 DK. Provinsbanker køb 369 stk.
(99834,80 – kurtage 500,00)

269,20

99334,80

07-11-03

Dagens kurs

118,30

171573,93

07-11-03

Værditilvækst pr opgørelsesdato

72239,13

07-11-03

Samlet værditilvækst af investering i værdipapir

93487,14

Søndag var en stille dag, som det plejer. Dog var ringridning for dårlig. Der var
ca. 100 færre parkeringer, hvilket også forklarer en del af underskuddet. Niels R.
satte spørgsmålstegn ved, hvorvidt vi stadig skal have et tivoli.
Inger aflagde beretning om regnskab: Resultatet blev et underskud på 10.601,59.
Under indtægter kom hun bl.a. ind på, at der var solgt 32 m2 færre stadepladser.
Vedr. udgifter så var der lejet større telt, og i almindelighed skyldtes nogle af de
ekstra udgifter en generel prisstigning, uden at markedet har lavet prisforhøjelser.
Under efterfølgende debat blev bl.a. følgende nævnt:
Mange var bekymrede over underskuddet, da de syntes, at lørdag havde været en
rigtig god aften.
Der blev snakket om at give disco en chance til, men måske havde
annonceringen været for dårlig, eller der skal findes en alternativ annoncering.
Det blev nævnt, at det er uhyre svært at få fat i de unge mennesker. De kommer
de steder, hvor de plejer at komme. Så det blev diskuteret, hvorvidt der absolut
skal være noget fredag aften, og om vi skal sortere i de aktiviteter, der giver
underskud eller bare hviler i sig selv. Skal vi glemme tivoli og selv sørge for en
pølsevogn og andre aktiviteter. Nogle mente, at det ikke kunne være rigtig, at
man som medlem har ret til at komme gratis til ålegilde hvert år. Der blev nævnt
et eventuelt samarbejde med foreninger uden for kommunen. Ligger markedet på
det rigtige tidspunkt, eller er det så sent, at folk er mættet af markeder? Skal
Strellev Marked bestå i sin nuværende form, eller skal vi bruge pengene på een
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Kr.

1354,40

19893,61

Værdipapirkontoen:
D. 10.11.03 er aktierne Spar Invest afd. 9 DK. Provinsbanker solgt til kurs
459,30, og pr. 13.11.03 er efter kurtage indsat 168.634,29 kr. på kontoen.
Det betyder med andre ord foreningens investering 13-09-02 på
99.334,80 kr. har givet en fortjeneste på 69.299,49 kr. Det er da rimeligt
pænt (heldigt).
For at sikre skattefrihed på disse investeringsgevinster, er det vigtigt, at vore
forenings vedtægter er rigtige. I samarbejde med skatteforvaltningen i Ølgod
kommune arbejdes der på at sikre dette. Dette kan betyde, at der inden jul
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det formål, at ændre
vedtægterne. I så fald vil der blive indkaldt via Ølgod Ugeblad og opslag i Let
Køb.
(Hvis nogen ønsker kopi af regnskabet, er man velkommen til at kontakte
John Sandholm)
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Pkt. 4) Indkommende forslag: Ingen indkommende forslag
Pkt. 5) Valg af bestyrelse:
På valg var John Sandholm, Niels Erik Nim, Heidi Sørensen (modtog ikke
genvalg)

Friskolen siden sidst…

Stemmetællere Kaja Johannessen og Lene Hvergel.
Efter optælling af stemmer blev følgende valgt:
John Sandholm, Niels Erik Nim og Ulla Storm.
1. suppleant Kaja Johannessen, 2. Lis Mortensen, 3. Susanne Henriksen.
Genvalg til revisor Kirsten Nielsen
Ulla Storm ønskede imidlertid grundet andet bestyrelsesarbejde ikke at
modtage valg. I stedet er 1. Suppleant Kaja Johannessen indtrådt i
bestyrelsen.
Konstituering foretages senere.
Pkt. 6) Evt.:
Under punktet eventuelt blev mange ting diskuteret. Alle var enige om, at
der ydes en stor indsats af alle foreninger, for at få sognet til at fungere.
Forsamlingshuset skal til at bygge om og Friskolen har planer, så der er
nok at tage fat på.
Sogneforeningen vil forsøge at gå i kompagniskab med kommunen, for at
se om det er muligt at købe Lynevej 34. Det afhænger naturligvis af, hvad
prisen bliver på den foranstående tvangsauktion. Formålet med at købe
er nedrivning for at undgå forfald.
Det blev også aftalt, at Sogneforeningen ville påtale Jyske Vestkystens
manglende evne til at omtale de mindre samfund. Sidste eksempel er
særnummer om Ølgod kommune, hvor omtalen er til at
overse.

INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP
Lørdag den 31. januar kl. 13.00
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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I disse dage arbejdes der, for de ældste børns vedkommende, med projekt.
Emnet er: Tro.
Den mundtlige fremlæggelse finder sted tirsdag den 18. november. Forældre til
børnene er naturligvis velkomne til at overvære fremlæggelsen.
INDSKRIVNING
Onsdag den 3. december kl. 16.00 er der indskrivning til det
kommende skoleår.
Når vi har drukket kaffe og snakket lidt, plejer vi at tage
børnene med ned i børnehaveklassen for at synge og lege lidt.
JULEMARKED
Traditionen tro vil der fredag den 19. december være julemarked på skolen, hvor
børnene bl.a. vil sælge de ting, de selv har lavet i produktionsugen.
Der vil være kransekage, slik og meget andet.
Det helt store trækplaster vil nok være basaren med alle dens fine gevinster.
Fra kl. 18.30 serveres der ribbenssteg med rødkål, kartofler og brunt sovs – i
forsamlingshuset.
Skolen er værter ved en kop kaffe og en småkage ovenpå middagen.
Børnene vil underholde med lidt forskelligt, og kl. 20.30 udtrækkes vinderne af
basaren, hvorefter vi vil ønske hinanden en glædelig jul.
( der vil komme opslag i Let Køb )

Alle er meget velkomne
venlig hilsen
D. Lundgaard
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Fællesarrangement:
Sogneforeningen & Foredragsforeningen arrangerer igen i år:

Find og væk julemanden i brinkerne
Søndag den 14. december kl. 14.00.
Børn (og voksne) mødes ved Gerda og Frede Øllgaards garage.
Vi går så i samlet flok ud og leder efter julemanden.
Efter turen i brinkerne er der julehygge i Gerda og Fredes garage.
Der kan købes gløgg og æbleskiver for 10,- kr. og
sodavand 5,- kr. Kaffen er gratis.
Sidst men ikke mindst er der godteposer til børnene!

Forsamlingshuset er lukket fra den 1. januar til den 23. januar 2004. Vi afholder
præmiewhist den 12. januar som vi plejer.
Foredragsforeningen har efter et besøg af sundhedsmyndighederne besluttet, at
køkkenet skal renoveres.
Den lille kælder i køkkenet skal fjernes, toilettet bliver flyttet, der skal laves ny
kloakering og vand, nye skabe skal sættes op, og der skal tapetseres og males.
I weekenden den 2., 3. og 4. januar skal køkkenet ryddes, kælderen fyldes op,
mure brækkes ned og der skal laves ny kloak og vand.
Hvis der er nogen, som i denne weekend har tid/lyst til at give en hånd med, er
du meget velkommen. Kontakt Tage på tlf. 75 25 01 18, og aftal hvad du vil
hjælpe med.
Derefter tager håndværkerne over. Kaj Quist laver murerarbejdet, Egon Sørensen
tømrerarbejdet og Alfred Lundgaard sætter nye skabe op. Vestla lægger nye
gulve i uge 3.
I ugen fra den 19. - 23. januar skal vi have tapetseret, malet, gjort rent og flyttet
ind.. Hvis der er nogen, som vil hjælpe med dette arbejde, kan Tage ligeledes
kontaktes.

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
Frede Øllgaard 75 25 02 78
OBS Loppemarkedet til foråret er den 14. Marts

Lørdag den 24. januar skulle vi gerne være færdige, da Forsamlingshuset er lejet
ud..
På Foredragsforeningens vegne
Trine Dalgas.

VINTERFEST
i forsamlingshuset

fredag den 27. Februar 20004

Arrangører: Foredragsforeningen og Sogneforeningen
12
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JUL & NYTÅR 2003
2
I LETKØB
SØNDAG D. 21/12 FRA KL. 14.00 – 16.00
SERVERES DER GLØGG & ÆBLESKIVER

Vi er leveringgsdygtige i
JULEKURVE - PYNTEGRAN JULETRÆER - JULETULIPANER KRANSE - PUDER m.m.

JULENS ÅBNINGSTIDER

NB!
Ansager Vaskeri stopper for vask og
rulning.
Sidste indlevering den 16.12. 2003

Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

d. 21.12. kl. 7.30 – 16.00
d. 22.12. kl. 8.00 – 19.00
d. 23.12. kl. 8.00 – 19.00
d. 24.12. kl. 8.00 – 12.00
d. 25.12.
Lukket
d. 26.12.
Lukket
d. 27.12. kl. 8.00 – 12.00
d. 28.12. kl. 7.30 – 12.00
d. 29.12. kl. 8.00 – 17.30
d. 30.12. kl. 8.00 – 17.30
d. 31.12. kl. 8.00 – 12.00
d. 01.01.
Lukket

Masser af gaveideer - ”Stærke tilbud”
Eksempler
Harley Deo
kr. 50,00
Vanderbilt Deo
kr. 60,00
Vanderbilt Roll-on kr. 55,00

SAMSUNG STØVSUGER 1300 W
KR. 399,00

Kikkert 8 x 22
Kikkert 10 x 50
Værktøjskasse

Kr. 150,00
Kr. 199,00
Kr. 60,00

FEJEBLAD MED STØVEKOST
KUN KR. 25,00

EURO-LINE ELKOMFUR KERAMISK PL
KR. 3999,00
HÅRDE HVIDEVARER ”FÅ ET GODT TILBUD”
SKUFFEREOL I KRAFTIG KABINET
MED 24 SKUFFER KUN KR. 175,00
gælder hele december så længe lager haves

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR
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