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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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Februar: 
  9.      Præmiewhist  
12. Foredrag/fællesspisning * 
19. Sogneforeningens 2. 

ekstraordinære generalforsamling 
* 

23. Præmiewhist 
27. Vinterfest * 
29.      ”Owen hus” i a Forsamlingshus * 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marts: 
  3.      Foredragsforeningens general- 
           forsamling * 
  8.      Præmiewhist 
  9.      Generalforsamling SLGU * 
13. Gymnastikopvisning SLGU * 
14. Loppemarked i Strellev 

Forsamlingshus * 
22. Præmiewhist 
 
April: 
  5.      Præmiewhist 
16. Bowling 
19. Præmiewhist 
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Læs bl.a. om . .  
* Budstikken                         
* Nyt fra Sogneforeningen incl. 
   referat fra ekstraordinær general-      
   forsamling  
* Nyt fra Foredragsforeningen 
* Nyt fra SLGU 
* Kirkenyt 
  

25. årgang 
Nr. 1 

2004 
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Strellev Sogneforening: 
Formand:Søren Jakobsen                        75 25 02 72 
Sognets hjemmeside:                        www.strellev.dk 
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 
Kirkens hjemmeside:                 www.strellevkirke.dk 
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: Inger Nielsen                  75 25 01 51 
Bladudvalget:  
Kontaktperson: Inger Jensen          75 25 03 87           
 

FORENINGSOVERSIGT: 

Det var i ret så mange år, at mennesker 
i Strellev ofte på en gåtur har gået en 

runde i Brinkerne, som ligger nær 
Strellev by.    
Vi havde ad omveje hørt, at et antal 
borgere i Strellev havde gjort en stor 
indsats, for at gøre det interessant at se, 
hvad de gæve folk, strellevfolk, havde 
gjort ved stedet der. 
Vi har boet i Strellev i over 30 år, så 
derfor ville vi selv gerne opleve netop 
det. Startstedet var ved foden af 
Moesbøl Bakke, og det var en hyggelig 

 

En runde i Brinkerne i Strellev. 
Af Svend Andersen, Solvænget 10, Ølgod 
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  Konfirmation 2004: 

 
18. april:       Byskolen 7 A, Ølgod Kirke  
25. april:       Byskolen 7 B, Ølgod Kirke                       
23. maj:        Byskolen 7 H, Ølgod Kirke  
  2. maj:        Skolen v/ Skoven, Ølgod Kirke    
  9. maj:       Lindbjerg Skole, Bejsnap Kirke       
16. maj:       Strellev Friskole, Strellev Kirke  
 
Kl. 10.00 alle dage 
 
Konfirmation 2005: 
 
  3. april:       Skolen v/ Skoven, Ølgod Kirke (JTB) 
10. april:     Byskolen 7 A, Ølgod Kirke (HV) 
17. april:     Byskolen 7 B, Ølgod Kirke (HV) 
  1. maj:      Lindbjeg Skole, Bejsnap Kirke (JTB) 
  ?               Strellev Friskole, Strellev Kirke  
                   Aftales senere med forældrene 
 
Kl. 10.00 alle dage 

 
 
 

Skribenter til Budstikken efterlyses ! 
 

 Har du, eller nogen du kender, oplevet noget, f.eks. en rejse, noget fra din  
 hverdag nu eller tidligere, tanker, en god historie eller andet, som du/I vil ind- 
 vi andre i, hører vi meget gerne fra dig.  
 Bare sæt det på tryk og send eller aflever det til Sognebladet  
 v. redaktør Inger Jensen, 
 Lynevej 56, 6870 Ølgod, tlf. 75 25 03 87  
 Eller E-mail api-jensen@tdcadsl.dk 
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  ”Alt, hvad der sket er og ske vil, står 
i denne bog!”, sagde Gudfader. ”Så 
uendelig meget i en eneste bog! Tænk 
derover! Ja; alt hvad et menneske har 
at bede om, er sagt og lagt i få ord i 
bønnen: ”Fadervor!” Den er en 
nådens dråbe! Den er trøstens perle 
fra Gud. Den lægges som gave på 
barnets vugge, lægges ved barnets 
hjerte. Barnlille, gem den vel! Tab 
den aldrig, i hvor stor du vokser, og 
du er ej efterladt på de vekslende 
veje! Den lyser ind i dig, og du er 
ikke fortabt!” 
 Gudfaders øjne lyste derved, de 
strålede af glæde. Engang, i de unge 
år, havde de grædt, ”og det var så 
godt”, sagde han; ”det var prøvelsens 
tider, da så det gråt ud. Nu har jeg 
solskin om mig og i mig. Jo ældre 
man bliver, des bedre ser man i 
modgang og medgang, at Vorherre 
altid er med, at livet er det dejligste 
eventyr, og det kan kun han give os, 
og det varer ved ind i evighed!” 
 ”Det er dejligt at leve!”, sagde den 
lille Marie. 
 Det sagde også drengene! - fader og 
moder, hele familien sagde det; men 
frem for alle Gudfader. Og han havde 
erfaring; han var den ældste af dem 
alle. Han kendte alle historier, alle 
eventyr, og han sagde - og det lige ud 
af sit hjerte: ”Livet er det dejligste 
eventyr” ”(Hvad hele familien sagde - 
forkortet). 
 Gudfader lod selvoplevede historier, 

bibelens historier og ikke mindst 
Fadervor tale for sig. Deri fandt han 
det dejlige liv. Han lod sig bemægtige 
af, at han var en del af en større 
historie - Guds historie - og en del af 
Guds tale til os i Fadervor. Han lod 
Guds vilje knytte sig sammen med en 
livsglæde, som kun kunne smitte.      
”Vi er ikke dem, der skal sikre os 
fremtiden, lykken, skæbnen ... vi har 
(som Guds børn mulighed for) at 
forvente, at han giver os det bedste til 
sidst. For ham er det netop livet om at 
gøre. 
 Godt  nytår  med Guds-  og 
næstesamspillet - og med hver vor 
violins stemmen, når vi beder og 
lader os tale til. Kun i dialogen 
magter vi at favne Gud, hinanden og 
os selv. Lad os derfor begynde i 
bønnens -  Fadervors trygge, 
opmuntrende form. Lad den dryppe 
på os som Guds nådesdråbe og falde i 
og iblandt os som den trøstende perle. 
Lad os da med håbefuld erindring og 
forventning i samklang stemme 
Kristus-violinen - og må det ske med 
blikket rettet frem imod, at 
Gudsrigeskoncerten kan have sine 
indledende små passager til daglig 
hernedentil. Amen. 
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tur. Der var lavet flere stier.  Der var 
flere steder opsat bænke, man kunne 
hvile på.  Nu er det en del år siden, vi 
var unge.  Man er jo kun ung een gang, 
men det er jo sådan, at minderne 
kommer, hvis man tænker tilbage. 
Det var jo sådan, at for de mange år 
siden, skulle der en mælketur til ved de 
små brug for at klare dagen og vejen, 
som man siger. Det havde vi også. Der 
var så et år, vi ingen tur fik, d.v.s. at 
Hedevangturen var den eneste tilbage, 
og den tur fik vi så. Den var nok ca. 9 
km frem og det samme tilbage. Vi fik 
3.800 kr. for turen. Det tog nok ca. 3 
timer, og så skulle nordbaggerne løbe 
noget af vejen. 

Hestene var unge, nok 4 - 5 år. Jeg 
sørgede altid for at de var i god stand 
og velplejede. Vi havde et lille 
landbrug på nok 16 - 18 tdr. land, 2 

køer i starten, men senere blev der købt 
flere til. Stedet kostede 30.000 kr. i 
1947. Tillægsjord kostede omkring 
2.000 kr., hvis det fandtes.  
Det med en mælketur er en saga blot, 
men hvor blev de så af, de personer, der 
fragtede mælken til mejeriet? Nogle fik 
arbejde på fabrik eller andre steder. Det 
var nok dengang af stor betydning at 
tjene lidt penge ind til dagen og vejen, 
som man siger, og det lykkedes da også 
for de fleste. 
Den tid, der her er tale om, er ret så 
mange år siden. Nu er der ingen Mejeri 
i Strellev mere og ingen handel med 
foderstoffer, som jeg kender lidt til. 
Så tænker jeg på, hvor mange der 
leverer mælk fra en flok køer, hvor 
mange vides ikke, men nok 12 - 15 i 
alt. Da jeg kørte mælk, var der omkring 
85 - 88 leverandører i alt.  
Der sker jo mange ting i de år, der her 
skrives om. Men alt ændres i en lang 
årrække og jeg håber, at en forandring 
er til det bedre for de fleste. 
Nu læser børnene fra gårdene videre og 
får en uddannelse. Lærdom og 
uddannelse er et af nøgleordene i dag, 
her som så mange andre steder. Det var 
så et tilbageblik på en tid, vi har lagt 
bag os.    
 
Budstikken gives videre til Henrik 
Frandsen 
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JULELØB I BRINKERNE 
Søndag den 14. december 2003 var der juleløb i brinkerne. Ca. 60 børn og 
voksne deltog 
Sanserne skulle bruges på turen igennem brinkerne. Vi skulle se ting, som ikke 
hørte skoven til, smage på forskelligt, lugte til forskellige dufte på træerne og  
mærke, hvad der gemte sig i nogle poser. – Pludselig dukkede der en julemand 
op med slikposer.  
Julemanden delte diplomer ud til julemandens medhjælpere efter § 24, stk. 12. 
Til sidst hyggede vi os med glögg, æbleskiver og julesange. 
Tak til Gerda og Frede for deres gæstfrihed. 

BOWLING 
Traditionen tro er der bowling i Tarm Bowlingcenter 16. april 2004 kl. 19.00 - 
22.00. - Tilmelding senest den 9.4. til Søren Jacobsen, tlf. 75 25 02 72 (bedst 
efter kl. 18.00)  
SE MERE HEROM I NÆSTE BLAD - APRIL NR. 

SOGNEFORENINGEN 

 
Foredrag og fællesspisning i Strellev Forsamlingshus 

Torsdag d. 12. februar 2004 kl. 18.00 – 21.00 
 

Menu: Stegt flæsk og persillesovs 
Foredrag: Amt og Kommunalstruktur indlæg og debat ved 

byrådsmedlem Niels Åge Henriksen 
Dessert: Kaffe og småkager  

 
 Entre inkl. kaffe 50 kr. (under 14 år gratis) 

(sodavand, øl, vil sælges til lave priser)  
 

Tilmelding senest mandag d. 9. februar til 
Letkøb 75 25 00 26 eller Kirsten Nielsen 75 24 46 87 

  
Hilsen og vel mødt! 

Strellev Menighedsråd, Strellev Jagtforening, Strellev Friskole,  
Strellev foredragsforening og Strellev Sogneforening  
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ventet. ”... jeg kunne risikere at lære 
noget, når jeg beder. Og mit 
undertiden fredløse sind kan finde 
fred hos ham, der har accepteret mig i 
al min forstyrrethed” (G. S. Geil). 
 Bønnen er som ofte det afsides, 
ubemærkede virke i ens lønkammer - 
virket med at stemme ens violin. 
 Den fælles glade og kærlige koncert 
er, når vi sammen kan leve på, at 
Guds vilje med os er rigelig - rigelig 
til, at koncerten - at det fælles 
menneskeliv vil lykkes. Ja, vi kan 
ikke lade være med at få det til at lyde 
som en takkebøn til Gud for, at 
samspillet i glimt bare fungerer.  
 Denne overskudsbøn af glæde er 
også udtryk for håbet om en koncert, 
som engang vil være uden mistrøstige 
afbrydelser. Glæden nu er et forspil til 
den evige glæde (jf. Helmuth Friis: 
Glæden. Om laster og dyder). 
 Men koncerten kan synes langt væk 
for os indimellem. Vi fornemmer, at 
vi da må bede ud af et underskud. I en 
bedebøn om at få øjne til at kunne se 
nye muligheder med vort liv kan vi 
være nærgående. Vi kan være 
tryglende over for Gud - plagende 
som et skrig til Gud, som når vi 
synes, vi længe har bedt far og mor 
om noget. At stemme ens violin, hvor 
vi er visse på, at Gud lægger sine ører 
til, er da ikke altid ligetil; men vi 
trænger os på Gud, for at han kan 
have mulighed for at vise os, hvad 
han hele tiden har vidst, at vi trænger 

til.   
 H. C. Andersen fortæller om lille 
Marie, som bor i en lejlighed sammen 
med sine forældre og to storebrødre. 
Far og mor ”sagde med smil om 
munden, med smil i øje og hjerte: 
”Hvor de er unge, de unge 
mennesker! Det går ikke ganske i 
verden, som de tror; men det går. 
Livet er et sælsomt, dejligt eventyr!” 
Ovenover, lidt nærmere himlen, som 
man siger, når folk bor på kvisten, 
boede Gudfader. Gammel var han og 
dog så ung i sindet, altid i godt 
humør, og så kunne han fortælle 
historier, mange og lange. Vidt i 
verden havde han været, og fra alle 
verdens lande stod der yndige ting i 
hans stue. Der var billeder fra loft til 
gulv, og flere ruder var af rødt og af 
gult glas; Så man der igennem, da lå 
hele verden i solskin, om der end var 
nok så gråt vejr udenfor ... Altid 
duftede her af blomster, selv ved 
vintertid, og da brændte her en stor ild 
i kaminen. Det var så morsomt at 
sidde og se ind i den og høre, hvor det 
knitrede og knagede. ”Den læser 
gamle erindringer for mig!”, sagde 
Gudfader, og det var også for lille 
Marie, som viste der sig mange 
billeder i ilden. 
Men i det store bogskab tæt ved stod 
de rigtige bøger. Én af disse læste 
Gudfader ofte i, og den kaldte han 
alle bøgernes bog; det var bibelen. 
Der stod i billeder hele verdens og 
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I Fadervor at se trøstens perle og 
sig selv som et fælles livs 
koncertdeltager. 
 
Vi husker sikkert endnu en aften en 
måned tilbage - nytårsaften. Der hviler 
et særligt religiøst skær over den aften; 
vi kan se på den som ”ønskernes aften”. 
Vi ser tilbage på det forgangne år med 
dets glæder og sorger; men vi vil ikke 
mindst på den aften også sætte vor lid 
til, at det må gå os godt i fremtiden, at 
lykken må finde os - ja, at den kan 
blive vor skæbne. 
 Men fremtiden, lykken og skæbnen 
kræver megen anstrengelse fra vor side, 
hvis vi skal have dem beroligende i 
tale. Fremtiden er i sig selv utilregnelig. 
”Der må investeres meget i den, før den 
kan give afkast, før den yder sin 
belønning.” Vore nytårsforsætter 
lægger vi ind i den, hvor mest afhænger 
af os selv. 
 ”Og lykken er som bekendt lunefuld ... 
Den er som et fata morgana. Vi har den 
altid for øje, vi har altid kurs mod den; 
men den snyder, glider fra os, forandrer 
sig. Og alligevel hidser den os (op), 
hvisker nye ønsker i øret på os … 
 Og skæbnen. Skæbnen er virkelig 
farlig ... Det er afgjort, om du skal 
blive lykkelig eller ej. Din fremtid er 
allerede fikseret og færdig. Det har 
skæbnen alt sammen bestemt ... 
Lykkelig er ... den, som forsoner sig 
med skæbnen. Og nåde (og trøste) få 
den, som ikke gør” (alle cit. Søren 
Holm). 

 Sætter vi blot vor lid til fremtiden, 
lykken og skæbnen, så er det som at 
bruge al sin energi på at stemme en 
violin uden at vide sig sikker på, at en 
koncert venter på én bagefter - ja; 
man glemmer nemt i sin fokusering 
på ens eget velvære, at man skal 
indgå i et samspil med andre. 
 Bønnen Fadervor fortæller os, at livet 
kun kan fungere for os i blikket for og 
håbet om en altid ventende koncert. 
Ikke vor egen vilje skal fylde en 
fremtid ud for os, ikke kun vor egen 
formåen til at gribe lidt lykke. Og 
heller ikke skal vi lade os låse fast i 
en skæbnetro - en skæbnetro, hvor vi 
ikke tillader de gode oplevelser fra 
vor erindring at blive en mulig 
inspiration til forandring. Forandring 
til at føle os mere hjemme i 
forberedelsen af og indgåelsen i et 
fælles livs koncert. 
 Hvor en lid til fremtiden, lykken og 
skæbnen forekommer nådesløs i sine 
krav til én selv, da kan en tale til vor 
Fader i Himlen med hans søns ord til 
os i Fadervor give os en ro. Give os 
en ro til at stemme vort livs violin før 
en koncert (jf. Georg S. Geil); Vi har 
en dirigent til Fader, som vil os det 
godt, siden han har givet os livet. 
 Bønnen er en samtale med Gud, hvor 
vi får sat ord på, hvad der trænger sig 
på hos os, og hvor vi er åben for at 
lade os tiltale af Gud med et budskab 
fra ham, som vi måske ikke helt 
havde ventet - eller slet ikke havde 
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Konstituering af bestyrelse 
Efter generalforsamlingen den 13. november 2003, har den valgte bestyrelse 
konstitueret sig således: 
 
Formand: Søren Jacobsen 
Næstformand: Niels Erik Nim 
Kasserer: John Sandholm 
Sekretær: Berit Brødsgaard 
Medlem/bladudvalg: Kaja Johannessen 

 
VINTERFEST I STRELLEV FORSAMLINGSHUS 

FREDAG DEN 27. FEBRUAR 2004 
KLOKKEN 18.30 

 
Menu:                    Sild m. karrysalat 
                              Mexikansk buffet 
                              Is trifli 
 
Underholdning:    Revy 2004 
 
Musik:                   P.J. MUSIK 
                              V/ Peter Jensen, Agerbæk 
 
Pris:                       175,- kr. 
 

GÅ IKKE GLIP AF DENNE UFORGLEMMELIGE AFTEN. 
HUSK AT SPØRGE NABOER/VENNER OM FØLGESKAB. 

 
Senest tilmelding: Onsdag den 25. februar til LET-KØB, tlf. 75 25 00 26 

Arr. Sogneforeningen og Foredragsforeningen 

Salg af medlemskort 
Salg af medlemskort vil foregå i perioden marts - april - maj. Sogneforening-
ens bestyrelse vil komme rundt, og hvis ingen er hjemme, prøver vi igen. 
Derefter vil vi tillade os at lægge en besked med kontaktperson, og beder jer 
ringe med et tidspunkt, hvor I er hjemme, så vi kan få solgt medlemskortet. 
Prisen for medlemskortet år 2004 er fastsat til kr. 25,- pr. person. 
Ved salg af medlemskort vil medlemmerne modtage kopi af nye vedtægter. 
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Referat fra ekstraordinær generalforsamling 
 
Den 15.01.04 var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i 
Sogneforeningen. Dette var der 2 grunde til. 1) køb af ejendommen Lynevej 34, 
og 2) ændringer af Sogneforeningens vedtægter. 
  
Valg af ordstyrer: Tage Johannessen. Ordstyrer kunne konstatere at 
generalforsamlingen var lovligt varslet. 
  
Lynevej 34. Som de fleste jo nok er bekendt med, købte Strellev Sogneforening 
den 1.12.03 Lynevej 34 på tvangsauktion med henblik på nedrivning, og derefter 
forskønnelse af området. Prisen blev til i alt kr. 62.000,- inkl. udgifter til gebyrer 
m.m. 
  
Den ekstraordinære generalforsamling i Strellev Forsamlingshus blev flyttet til 
Friskolen, pga. ombygningen i forsamlingshuset. - Generalforsamlingen 
godkendte købet af Lynevej 34. Sogneforeningen forventer, at nedrivningen skal 
ske i perioden marts - maj 2004. Til dette er der indhentet tilladelse ved Ølgod 
Kommune, hvorfra vi også forventer en eller anden form for hjælp i henhold til 
tidligere aftale med borgmesteren. En endelig plan er endnu ikke lavet. 
  
Advokaten har orienteret om, at købet skal godkendes på en generalforsamling. 
Ordstyreren fremlagde papirer vedr. køb af Lynevej 34, hvorefter der var 
afstemning om købet.  Købet blev enstemmigt godkendt/vedtaget. 
  
Fra generalforsamlingen blev der stillet spørgsmål om, om det er nødvendigt at 
nedrive huset, eller om det evt. kan sælges. Da det jo er Sogneforeningen, der 
ejer huset, er det også Sogneforeningen, der bestemmer, hvem der kan købe 
det. - Samtidig var der forslag om, at når huset er revet ned, kan grunden sælges 
til nybebyggelse. Dette vil Sogneforeningen arbejde videre med. 
  
Hvis nogen - forhåbentlig mange - er interesserede i at hjælpe, bedes man give et 
ring til John Sandholm 75 25 01 85. - Det er naturligvis klart, at muligheden for 
at få del i nedbrydningsmaterialet (vejfyld, brændsel osv.) er størst, hvis man 
selv hjælper til.  
  
Vedtægtsændringer. Samtidig med  foranstående vedtægtsændringer for at 
sikre skattefrihed på eventuelle økonomiske afkast efter arven fra A.Olesen, skal 
vedtægterne også tilpasses nye retningslinier fra kommunen omkring krav til 
foreningers vedtægter, når der opnås tilskud under folkeoplysningsloven. 
Vedtægtsændringerne bliver behandlet på den næste ekstraordinære 
generalforsamling torsdag d. 19. februar 2004 i forsamlingshuset. 
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GUDSTJENESTER 2004 
STRELLEV KIRKE 
 
FEBRUAR: 
  1. Sidste s.e. H.3 K.9.00 Buelund bil 
  8. Septuagesima    10.30 Buelund bil 
15. Seksagesima       9.00 Vestager bil 
22. Fastelavn           10.30 Vestager bil 
29. 1. s. i fasten       19.30 Vestager bil 
 
MARTS: 
  7.  2. s. i fasten       9.00 Buelund bil 
14. 3. s. i fasten      10.30 Vestager bil 
21. Midfaste           10.30 Buelund bil 
28. Mariæ Bebudelse 19.30 Vestager bil 
 
APRIL: 
  4. Palmesøndag    9.00 Buelund bil 
  8. Skærtorsdag   10.30 Vestager bil 
  9. Langfredag       9.00 Buelund bil 
11. Påskedag        10.30 Vestager bil 
12. 2. påskedag       9.00 Buelund bil 

 Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk 

 K i rke ny t  

 
 
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. 
 
 
År 2003 i Strellev sogn & 
kirke 
Antallet af fødte og døde henviser til 
dem, der er registreret i sognet. Tallet i 
() står for 2002. 
 
Fødte: 2 (4) 
Drenge: 0 (2) 
Piger: 2 (2) 
Døbte: 8 (4) 
Konfirmerede: 7 (4)   
Vielser: 1 par (1) 
Døde: 2 (3)  
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Generalforsamling i Strellev-Lyne G.U. 
Tirsdag den 9. marts kl. 19.30 i Strellev forsamlingshus. 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
Indkomne forslag skal være formanden Bente Schelde  
i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen 
 
På valg er: 
Egon Henriksen (modtager genvalg) 
Marianne Dahl (modtager genvalg) 
  

 
Gymnastik opvisning i Lyne hallen  

Lørdag den 13. marts klokken 13.30 
 

Fælles indmarch  
Børneidræt 

Mix 1 
Mix 2 

Linedance 
Juniortræningsholdet fra område 2 i Ribe amt. 

 
Fælles eftermiddagskaffe for alle 

Airtrackbane for børn 
 

VEL MØDT 
Gymnastikudvalget i SLGU.  

 
 
HUSK!  
SPORTSUGE I SLGU 
PÅ LYNE STADION 
2. - 6. JUNI 2004  
 
 

 
 
SÆT OGSÅ X I KALENDEREN  
LØRDAG DEN 12. JUNI 2004 
TIL ÅRETS SOMMERFEST… 
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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 

Vedtægterne foreskriver, at mindst halvdelen af alle medlemmer skal være 
fremmødt, og mindst 2/3 skal stemme for en vedtægtsændring, hvis ændringen 
skal gennemføres. Hvis halvdelen ikke møder op, skal der afholdes en ny 
ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset fremmøde og 
ved simpelt flertal. 
 
Referent Berit Brødsgaard 
 
 
2. ekstraordinære generalforsamling vedr. Sogneforeningens 
vedtægtsændringer torsdag den 19.2. i forsamlingshuset. 
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Generalforsamling den 3. marts 2004  
Onsdag den 3. marts 2004 kl. 19.30 holder foredragsforeningen 

generalforsamling i forsamlingshuset. Dagsordenen ser således ud: 
 

1)    Valg af dirigent. 
2)    Beretning ved formanden. 
3)    Regnskabsaflæggelse ved kassereren. 
4)    Renovering af køkken samt finansiering heraf. 
5)    Indkomne forslag. 
6)    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er:  Kristian Haahr 
                  Tage Johannessen 
                  Trine Dalgas 

7)    Valg af 2 suppleanter. 
8)    Valg af 2 revisorer. 

På valg er:  Kirsten Nielsen 
                                Anne Grethe Christiansen 

9)    Evt. 
 

Evt. Forslag skal være formand Tage Johannessen i hænde 5 dage før 
generalforsamlingen. 

”Owen hus” i a Foramlingshus ! 
 
A køkken er færdig, - å den er flot, 
så derfor tøws vi, at vi vil godt 
vis en frem, så I ka` si`r, hvordan 
der no si`r ud. - En øl å en vand 
vi gjern` vil gi` - å kaffe o a kand` 
det har vi sønda` den 29. 2. 
Ja, kom klok` tou vi lidt hygge lawer, 
Der er ou en burd te alle gawer! 
          ”A Foredragsforening” 

TILLYKKE ! 
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INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP 
Næste gang lørdag den 26. april 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. 

Revy til vinterfesten 
Har du nogle gode ideer eller en god historie, der kunne egne sig til Strellev revy 
2004? 
Kontakt Tage på tlf. 75 25 01 18. 
 
 
Husk vinterfesten ! 
Fredag den 27. Februar 2004 kl. 18.30 i Forsamlingshuset. 
Mød talrigt op og få en hyggelig aften. Se nærmere andet sted i bladet. 

Arr. Sogneforeningen og Foredragsforeningen 
 

 
Medlemskort 2004 
Bestyrelsen kommer først i det nye år rundt og sælger medlemskort. Vi kommer 
rundt til alle, der har været medlem i 2003 samt tilflyttere. 
Hvis du ikke er medlem, men gerne vil være det i 2004, kan bestyrelsen 
kontaktes. Så kommer vi fluks med et medlemskort. 
Prisen er 75,- kr. pr. medlem. 

Loppemarked i Forsamlingshuset 
søndag den 14. marts 2004  

. 
Har du ting, du vil give til loppemarkedet, kan de afleveres i 
Forsamlingshuset lørdag den 13. marts om formiddagen. 
Ellers kan Tage Johannessen, tlf. 75 25 01 18, eller  
Frede Øllgaard, tlf. 75 25 02 78, kontaktes vedr. 
afhentning/aflevering af lopper. 
Evt. overskud vil blive eller er brugt til renovering af køkkenet  
i Forsamlingshuset.  


