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K i rk e n y t
ken. Derfor kan man også bære søndag efter søndag at iføre sig det præstelige kluns og lægge stemme til
tidligere slægters tekster og ritualer,
lytte til deres musik, se på deres billeder. For når fortiden har intoneret
rummet, får nutiden sin chance for
at formulere sig i form af præstens
prædiken. Man gør sig næppe begreb om, hvor fabelagtig den situation til tider kan føles, før man selv
har prøvet den.” (En sten i skoen.
Kbhvn. 2003 s. 11).
Når der som overskrift
står ”Underholdning”, hænger det
sammen med, at jeg for nogen tid
siden drøftede, hvad der dog skulle
stå på kirkesiden her i Sognebladet.
Jeg fik at vide, at det skulle være
underholdende. Om det er det, må

andre dømme. Men Grosbøll-citatet
er dog udtryk for noget, som bryder
alle vore arbejds- og familieprojekter.
Det kommer an på ordet.
Fortæl en historie.
Hans Vestager.

År 2003 i Strellev sogn & kirke
Antallet af fødte og døde henviser til dem, der er registreret i sognet. Tallet i ()
står for 2002.
Begravede: 3 (4) - denne linje var gledet ud at forrige blad

På besøg hos mormor i Strellev
Af Henrik Frandsen, søn af Sigrid Lauridsen
I slutningen af 1940'erne, da jeg var en
meget lille dreng syntes jeg, at min
mormors hus, Lynevej nr. 39, i Strellev
var et meget stort hus.
Min mor, min far og jeg kom rejsende med tog og rutebil fra Kolding til
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Strellev, hvor vi med mellemrum besøgte og overnattede hos mormor, der
havde været enke siden 1918, da morfar
var død under en influenza-epidemi
med tilnavnet den spanske syge.
Mormor havde min moster Ceci-

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
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K i rk e n y t
Hvad underholdningen så
gør ved én, ja, det har man ikke tid til
at overveje. Skulle spørgsmålet om tilværelsens mening dukke op for én, så
udskyder vi det, til vi engang skal pensioneres. Her i dag kræver arbejds- og
familieprojektet os fuldstændigt. Politik, det har vi folk til.
Det som sker, når jeg sammen med 2,6 mio. danskere ser
”Krøniken”, er at vi på en og samme tid
bliver underholdt og får nogle nye navne, som vi kan hentyde til: Kaj Holger,
Ida, Erik, Palle From.
Det er ligesom jeg, når jeg
er sammen med andre, kan nævne Cecilie Lauridsen, pastor Holm og uddeler
Beck. Hvor har jeg dog haft det godt,
når vi havde tid til at besøge hinanden
og snakke om løst og fast. Der er nogle, som ikke har kendt dem, som jeg har
kendt, dem, som nu ikke er her længere. Men så kan jeg fortælle de nytilkomne en, ja måske to eller tre små historier om dem.
Jeg kan underholde andre
med historier, som jeg ikke selv har
fundet på. Det som er mit bidrag til underholdningen er, at jeg fortæller om
dem. Fortæller om dem som nogle, der
har givet mig en større menneskelig
forståelse.
Det er dejligt, sådan at have
noget, at være fælles om. Det er en måde at få visdom på.
Som oftest må man imid-

Michel Houellebecq: Elementarpartikler. Alene sidder jeg og ser St.
Tropez til langt ud på natten. Det er
spændende, for det er et krav til underholdning, at den skal være spændende.
Det er mødet og samværet med andre mennesker, som formentlig er det mest afgørende for, at
man kan blive vis og klog på det at
leve. Men det er nu blevet mit vilkår, at jeg alene med øjnene tit følger ord og billeder.
Der er nogle børn som
ved slutningen af hver dags arbejde
i skolen, skal skrive en logbog over
dagens begivenheder. Barnet oplever hver dag noget nyt.
Når der skal prædikes i
kirken, så skal prædikenen på en eller anden måde afspejle, hvor prædikanten nu er. Hvad fik han ud af
bog og billede? Hvad fik hun ud af
møder og samvær?
Thorkild Grosbøll udtrykker det sådan, når han taler om
arbejdet som prædikant: ”Vores opgave er alene på eget ansvar og i
eget navn, at vove det bedste bud i
historiens kor af stemmer, så må tiden vise, om der er brød i det eller
ej. I det lys er det derfor svært at opfatte traditionen som en byrde. Den
lertid være alene med sin under- er langt mere at betragte som en
holdning. Alene sidder jeg og læser (endog ofte lykkelig) tyngde for tan14

lie, kaldet Cisse, boende hos sig. Og
moster var ud over at være en uvurderlig hjælp i hus og have for mormor lærer ved Strellev Skole og undertiden
organistvikar ved Strellev Kirke.
Når man kom ind i mormors hus,
var der fra forstuen en dør til venstre
ind til et rektangulært rum med et fag
vindue. Her havde mormor haft sognets
brevsamlingssted, hvorfor vi i slægten
stadigvæk kaldte rummet for postkontoret. Og det tjente en tid som en art pulterkammer og koloniallager. Dette sidste fordi mormor havde oplevet knaphed på alle ting under to krige og derfor
bestræbte sig på at have rigeligt med
kolonialvarer i huset; så det hændte, at
den ene af mine morbrødre, der var
brugsuddeler i Donslund spøgefuldt
sagde til sin mor, at hun havde indkøbt
så meget, at hun sagtens kunne åbne sin
egen købmandsbutik!
Til højre fra forstuen kom man
ind i køkkenet med to fag vinduer og
med komfuret i det sydvestre hjørne. På
vestvæggen i køkkenet, nærmest nordvæggen, var der en dør ind til spisekammeret, som med et fag vindue var
et trin hævet over køkkengulvet; og det
yderste af dette trin var samtidigt håndgreb til en bred lem, der kunne åbnes,
fæstnes med en krog og give adgang til
trappen, der nærmest var en hønsestige,
ned til viktualiekælderen. Ved siden af
døren til spisekammeret var der en dør
ud til bryggerset med vasken og med et
vindue mod vest.
Fra bryggerset førte en trappe,
der også nærmest var en hønsestige, op
til loftet. I bryggerset var tillige husets
bagdør, som vi plejede at bruge mere
end fordøren.

I forstuen var der midtfor en dør
ind til spisestuen med to fag vinduer. I
denne var der på østvæggen en dør ind
til soveværelset, på sydvæggen en dør
ud til haven, på vestvæggen en foldedør
ind til dagligstuen, og på nordvæggen
en dør ud til køkkenet. Midt på gulvet i
spisestuen stod bordet, flankeret af højryggede stole. Imellem sydvæggen og
foldedøren ind til dagligstuen stod min
morfars harmonium med en høj stol i
græsk-romersk stil og med dybtrødt
plydsbetræk over det runde, hvælvede
sæde. På sydvæggen, nær harmoniet
stod en gyngestol, ligeledes med
dybtrødt plydsbetræk. Og langs med
sydvæggen stod mormors ottoman,
dækket af uldtæpper i brune nuancer og
rigeligt forsynet med puder.
Mormor og moster sov i familiens dobbeltseng i soveværelset med et
fag vindue. Her har jeg også prøvet at
sove som ganske lille; og jeg erindrer
tydeligt, hvor sjovt det var, at der ned
fra loftet og midt for hovedgærderne
hang en brun snoet ledning med en
nærmest oval bakelitkugle med en
knap, så at man endog i det mest kulsorte mørke let kunne føle sig frem til
denne kontakt og tænde lyset. Sådan en
hængende kontakt havde jeg aldrig set i
Kolding! I soveværelset var der tillige
et klædeskab, en kommode og en servante med et spejl.
I dagligstuen med et fag vindue
stod mosters klaver på nordvæggen og
så i sammenligning med husets øvrige
inventar meget moderne ud. Ellers var
her tæt møbleret med lænestole og bogreoler, hvilket gav denne stue en særlig
intim karakter.
Som nævnt førte en trappe fra
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bryggerset op til loftet:
Først kom man op i et almindeligt loftsrum med to vinduer mod vest
og med åbne tagbjælker. Her stod en
rulle med noget, der mindede om brosten i ladet oven på rullestokken. Videre var der honningslyngen og den høje,
sorte, rundbuede ovn, som kunne bæres
ned i bryggerset og forsynes med en
bred gasbrænder, der blev tilsluttet en
okkergul gasflaske på gulvet, når der
skulle bages brød eller mange kager.
For ellers brugte mormor ovnen i kamfuret. Og de forlængst fraflyttede børns
gamle klædeskabe stod også på loftsrummet - al plads var udnyttet.
Fra loftsrummet kom man ind i
mosters systue med en bred kvist med
vinduer mod syd; og foran vinduerne
stod hendes symaskine. Et bord, som
bl. a. blev brugt ved tilskæring osv.
stod midt i rummet. Væggene var dækkede af bogreoler, skabe og ældre familiebilleder.
I systuens nordvæg var der en
dør ind til det blå kammer, hvor mors
brødre havde sovet. Det var et aflangt
rum med et skråt loftsvindue og med to
senge langs nordvæggen og et bord
imellem, samt et skab og en servante
med et spejl.
I systuens østvæg var der en dør
ind til østerkammeret med to vinduer.
Det havde en rosa farve; og her havde
mor og hendes søstre sovet. Langs henholdsvist nordvæggen, henholdsvist
sydvæggen stod en seng. Der var her
både en kommode og en servante med
et spejl.
Iøvrigt havde samtlige husets soverum en dekoreret fajancepotte stående under hver seng.
4

Og medens vi er ved de sanitære
bekvemmeligheder, skal det nævnes, at
man fra døren i bryggerset kunne gå ud
langs med husets vestmur til en mindre
tilbygning, der dels rummede et das,
dels et vaskehus med gruekedel, dels et
hønsehus. Så man kunne vaske hænder
i vaskehuset, ved pumpen, der stod i det
nordvestre hjørne imellem tilbygningen
og huset eller inde i bryggerset, dvs., at
man altid vaskede hænder i koldt vand med mindre det var vinter og der blev
hældt noget varmt vand fra den store
blå kedel ned i det fad, man brugte.
Ja, så kiggede vi uden for:
Her havde mormor sin hønsegård
imellem tilbygningens hønsehus og den
gruslagte vej ned til skolen. Så man
kunne bedst se hønsene, når man stod
på pladsen ud for døren til bryggerset.
I haven havde mormor et stykke
prydhave med græsplæne langs med
husets sydside. Resten, dvs., størstedelen, var en køkkenhave, der var udnyttet til den midste plet - og desuden havde hun omme bag hønsegården sine bistader, som jeg aldrig vovede at nærme
mig. Men honningen fra bierne kunne
jeg godt lide!
Hver gang vi var hos mormor og
moster, kom der også altid mange andre
gæster: Familiemedlemmer, venner og
bekendte.
Ved de fleste måltider i mit barndomshjem i Kolding var vi kun mor, far
og jeg; og vi levede forholdsvist enkelt.
Men her i mormors hus i Strellev var vi
ved de fleste af de måltider, som vi tre
fra Kolding var med til, en hel flok
mennesker omkring et bugnende bord
med retter, som vi kun sjældent eller
aldrig fik i Kolding.

K i rk e n y t
Konfirmationer
Strellev Kirke den 16. maj kl. 10.00
Tenna Lund Hedeager, Lynevej 9
Inger Lise Thastrup Øllgaard, Adsbølvej 48
Emma Brødsgaard Andersen, Adsbølvej 32
Marianne Breum Jensen, Baunshøjvej 4
Rasmus Hvergel, Tarpvej 9
Fra Strellev sogn konfirmeres i
Ølgod Kirke den 18. april
Mads Ejvind Straarup, Hedevangvej 3
Dennis Bo Andersen, Adsbølvej 6
Ølgod Kirke den 25. april
Allan Ravn Svenningsen, pt. udrejst
Ølgod Kirke den 2. maj
Dorte Toftgaard Klausen, Bjalderupvej 9
Ølgod Kirke den 23. maj
Steffen Møller Dalgas, Bjalderupvej 5
Rasmus Riknagel, Tarpvej 21

Underholdning.
Tilværelsen er en sær størrelse. Der stilles i arbejdet stadigt stigende krav til
os. Effektivisering, dygtiggørelse og
livslang læring er nogle af tidens modeord. For at vi kan opfylde det mål, så
skal familielivet være i orden. Der var
engang, da familielivet var til at overskue. Det var dengang, da kun den ene
af ægtefællerne havde udearbejde eller
havde et økonomisk ansvar.
Nu har begge ægtefæller udearbejde
hver sit sted. At få tilfredsstillet to

voksnes interne behov, at få det passet
sammen med to arbejdspladser og at få
de 2 eller 3 eller 4 børn, som man nu
synes, er for de fleste et stort projekt.
Det er derfor, at underholdningen er blevet så tilfældig. Der er i
det markedsorienterede samfund ikke
noget, som er fælles i underholdningen.
Man underholdes af fjernsynet, for at
tiden kan gå, inden man atter skal i
gang med familien eller arbejdet. Nogle
ser ét. Andre ser noget andet. Nogle
læser én bog. Andre læser en anden
bog.
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GUDSTJENESTER 2004
STRELLEV KIRKE
APRIL:
4. Palmesøndag
8. Skærtorsdag
9. Langfredag
11. Påskedag
12. 2. påskedag
18. 1. s. e. påske
25. 2. s. e. påske

9.00 Buelund
10.30 Vestager
9.00 Buelund
10.30 Vestager
9.00 Buelund
10.30 Vestager
Ingen

MAJ:
2. 3. s. e. påske
7. Bededag
9. 4. s. e. påske
16. 5. s. e. påske

10.30 Buelund
19.30 Vestager
10.30 Buelund
10.00 Vestager
konfirmation
20. Kr. Himmelfart 10.30 Buelund
23. 6. s.e. påske
9.00 Buelund
30. Pinsedag
10.30 Vestager
31. 2. Pinsedag
9.00 Buelund

JUNI:
6. Trinitatis
13. 1. s. e. trin

VEDR. PRÆSTERNES BESØG
PÅ SYGEHUSENE kan det oplyses,
at de ikke længere har adgang til
patientlisterne. Derfor er henvendelse
nødvendig, når der ønskes besøg.

10.30 Vestager
19.30 Buelund

KLOKKE OG UR
Menighedsrådet forventer, at kirken
vil være nykalket, og at projektet med
SALMEBØGER
klokke og ur vil være tilendebragt til
Ved gudstjenesten påskedag den 11. april
konfirmationen den 16. maj
kl. 10.30 tages de nye salmebøger i brug.
KIRKEBIL
Da ingen bruger kirkebilen, opsiges aftalen.
Hvis der ønskes kørsel til gudstjenesten,
bestilles Palles Taxi, tlf. 75 24 56 92.

Nok havde slægten i årenes løb
været ramt af sorger såsom af morfars
tidlige død fra sin unge kone og deres
syv børn og af min ene morbrors død af
tuberkulose i en ung alder; men mormors faste tillid til Gud havde frigivet
så megen energi og så meget humør, at
hun trods sine sorger og savn var i
stand til igen og igen at samle både
yngre og ældre til frokoster og middage, der lyste af hjertevarm gæstfrihed
og vestjysk lune.
Jeg er godt klar over, at mormor
og moster til dagligt også levede forholdsvist enkelt. Men jeg ved af selvsyn, at de havde langt lettere og billigere adgang til de fleste råvarer, end vi
havde i efterkrigstidens Kolding.
Mormors hus havde helt sin egen
atmosfære: Komfuret gav en diskret
duft af det fyrretræ, som man havde
tændt op med. Den hyppige bagning af
brød og kager gav sin forjættende duft
af velsmag. Og selv om jeg aldrig er

blevet kaffedrikker, nød jeg den blidt
krydrede duft af kaffe fra morgen til
aften.
Her hos mormor var der en vidunderlig tryghed og ro. Jeg har endnu i
øret hendes klangfulde "Walkåmmen!"
Budstikken gives videre til Henrik
Frandsen

Cisses hus anno 2004

Fra loppemarkedet i
Strellev Forsamlingshus
søndag den 14. Marts 2004

MENIGHEDSRÅDETS
MØDEDATOER
25. maj
syn
17. august
16. november konstituerende møde

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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SOGNEFORENINGE
På den 2. ekstraordinære generalforsamling i Sogneforeningen den 19/2-04 blev
de nye vedtægter godkendt. En kopi vil blive afleveret sammen med salg af medlemskort.
Sogneforeningen kalder!
Nedbrydning af Lynevej 34 starter med følgende arbejdslørdage:
3. april
17. april
24. april
1. maj
8. maj
15. maj
Alle dage fra kl. 8.00. Sogneforeningen giver alle dage kaffe og runndstykker.
Alle, som hjælper, får del i træ til brændsel og andre nedbrydningsmaterialer.
Evt. henvendelse til Berit, tlf. 75 25 07 70.
Sogneforeningen
Fællesmøde
Fællesmøde for alle foreninger tirsdag den 13/4 2004 kl. 19.30 på Friskolen.
Bowling i Tarm Bowlingcenter fredag den 16. april 2004 kl. 19.00.
Vi starter med spisning fra kl. 19.00 til kl. 20.00 i mødelokalet. Derefter bowling
til kl. 21.00. Man har bagefter mulighed for ”after bowling” i mødelokalet.
Menu: Ben - bowl - sko.
Stidag i brinkerne
Nu er det tid til forårsrengøring, så mød talstærkt op i brinkerne med trillebør,
hakkejern, rive m.m. lørdag den 1. maj 2004 kl. 10.00 - 13.00.
Sogneforeningen giver kaffe m. kage, øl og vand.
Til Salg !.
Sogneforeningens gamle havetraktor er til salg. Højeste bud over
2.500,- kr. Ring dit bud til John Sandholm, tlf. nr. 75 25 01 85
inden den 15/4-04. Højest bydende vil da derefter blive kontaktet.
6

Jagtudvalg:
Rævejagter:
Kaj Q Mortensen
Bo Sørensen
Egon Sørensen
Kresten Nielsen

tlf. 7524 5136
tlf. 7524 1025
tlf. 7525 0399
tlf. 7525 0283

Kærgårdjagt:
Jens M. Madsen tlf. 7525 0330
Egon Sørensen tlf. 7525 0399
Kresten Nielsen tlf. 7525 0283

Kom og vær med og bliv en bedre skytte!
Derigennem er du også med til at mindske anskydningerne.
Træningsskydninger:
Sæsonåbning:
Mandag
den 29. marts
Mandag
den 12. april kl. 1300
Mandag
den 26. april
Mandag
den 10. maj
Mandag
den 24. maj
Mandag
den 7. juni
Mandag
den 21. juni Bemærk: Mærkeskydning
Mandag
den 5. juli
Mandag
den 19. juli
Mandag
den 2. August
Alle flugtskydningsaktiviteter foregår på skydebanen i Tarp, hvis ikke andet
nævnes i programmet.
Bemærk: Hvor intet andet anført, start kl. 1830.
Der er vandrepokal til årets bedste skytte i træningsskydningerne
Afslutningsfest:

Fredag den 28. august kl. 1900

Præmieskydning:

Lørdag den 5. juni kl. 1000

Andre flugtskydningsarrangementer
Bukketræf: Søndag den 16. maj fra kl. 800 på Adsbølvej 11.
Jagthund:
Der afholdes følgende markprøver i Ribe og Ringkøbing Amter i 2004:
Markprøver:
Isenvad:

8. April
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Nyt fra Friskolen
VI HAR ALT TIL FORÅRSKLARGØRING AF HAVEN
F.eks græsfrø - ”lån såmaskine”
spagnum – gødning – kalk
havefrø – blomsterløg – sættekartofler m.m.
TIL PÅSKE HAR VI BYENS FLOTTESTE
STEDMODER BLOMSTER
ÅBNINGSTIDER I PÅSKEN
Mandag 5/4
Tirsdag 6/4
Onsdag 7/4
Torsdag 8/4
Fredag 9/4
Lørdag 10/4
Søndag 11/4
Mandag 12/4

8.00 – 17.30
8.00 – 17.30
8.00 – 19.00
Lukket
Lukket
8.00 – 12.00
7.30 – 12.00
Lukket

Skolen var den 3. marts vært ved et stort fællesmøde for de
ni omkringliggende friskoler (Kvong, Mejls, Sdr. Vium, Blåbjerg, Hestkær, Karstoft, Hedegård, Karlskov og Vester Vedsted ), som vi samarbejder med.
Formålet med et sådant arrangement er fortrinsvis at udveksle gode ideer og få
lejlighed til at drøfte, hvordan vi hver især driver skole.
Det blev en rigtig god dag med over halvfems deltagere.
Jacob Tybjerg og forstanderen for Uldum Højskole, Kurt Villumsen, sluttede
mødet af med et folkeligt, festligt og fornøjeligt foredrag.
Fastelavnsfesten blev igen i år en succes. Traditionen tro var børnene inviteret til
gallamiddag før tøndeslagningen.
Alle var festligt udklædte og nød at være til fest uden ledsagelse af forældre.
I uge 13 er der teateremneuge på skolen.
Går alt som planlagt, vil der blive inviteret til teaterforestilling fredag den 26.
marts. Mere herom på opslag i ”Let Køb”.
Generalforsamling på Friskolen afholdes tirsdag den 20. april kl. 20.00.
venlig hilsen
D. Lundgaard

STRELLEV JAGTFORENING
Bestyrelse:
Formand:
Kasserer:
Sekretær:
Riffelskydning:
Flugtskydning:
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INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP
Ernst Øllgaard, Adsbølvej 48, Strellev,
Knud Jensen, Hyldevænget 5, Ølgod,
Ejnar Kudsk, Adsbølvej 11, Strellev,
Kaj Q. Mortensen, Adsbølvej 21, Strellev
Brian Qvist, Lynevej 38, Strellev,

tlf. 7525 0275
tlf. 7524 5683
tlf. 7525 0069
tlf. 7524 5136
tlf. 2169 8790

Næste gang mandag 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.
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FORELØBIG PROGRAM FOR SPORTSUGEN 2004
PÅ LYNE STADION
Onsdag, den 2. juni.
Sjov banko i Lyne Hallen
Den 29.2 var der "Owen hus" i a Forsmlingshus. Det blev en hyggelig eftermiddag, hvor mange kiggede ind og så det færdiggjorte køkken. - Tak for
gaverne. En særlig tak til Sogneforenigen for en check på kr.5000. - Dem skal
vi nok få brugt til noget godt !
I den forbindelse vil vi fra bestyrelsen også gerne rette en stor TAK til ALLE,
der gjode det muligt, at der i løbet af tre uger kunne stå et nyt køkken klar.
Det gælder håndværkerne og ikke mindst alle I frivillige, der har gjort et stort
stykke arbejde. Uden jeres hjælp, kunne det slet ikke lade sig gøre.
Nu har vi et køkken vi kan være stolte af, og som vil være godt at arbejde i
mange år frem.
Den 3.3. var der generalforsamling i foredragsforeningen. 17 medlemmer deltog.
Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg: Kristian Haahr, Trine Dalgas og Tage
Johannessen. Kristian Haahr og Trine Dalgas ønskede ikke genvalg. Tage
Johannessen blev genvalgt. Nye i bestyrelsen blev: Niels Aksel Dalgas og Morten Modler.
Loppemarkedet er godt overstået. Der var nok lidt færre besøgende, end der før
har været. Alligevel kan vi være godt tilfredse med en omsætning på 13.000 kr.
Herudover kommer tombolaen, som indbragte ca. 2.500 kr. Det er gode penge
for Forsamlingshuset, .så det har vi bestemt lyst til igen næste år. Men det
kræver "LOPPER". Vi fik totalt udsolgt af bøger! - Og det, der var tilbage af
det andet, blev sorteret med hård hånd, så der næste år kan blive nye og spændende ting at se på. Så allerede nu modtager vi gerne effekter til næste års loppemarked. Vi hjælper gene med at afhente. Kontakt Tage Johannessen
tlf.75 25 01 18 eller Frede Øllgaard 75 25 02 78.
Tusind Tak til alle jer der hjalp. Der er mange, der har gjort et stort
stykke arbejde.
Foredragsforeningen
HJÆLP!
Thora mangler hjælp til rengøringen i Forsamlingshuset. Har det interesse, kan
man kontakteTage Johannessen, tlf. 75 25 01 18.
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Torsdag, den 3. juni.
Oldboys spiller fodboldkamp
Rafleturnering
Fredag, den 4. juni.
Look-a-like konkurrence
Spånpladekast
Linedanceopvisning
Lørdag, den 5. juni.
Børnelejr
Åbent hus kroketklub
Grundlovstale
Bagekonkurrence
Stort kaffebord
Grillaften
Søndag, den 6. juni.
Morgenkaffe i teltet
Gadedyst
Havetraktortræk
Nøgleafprøvning

Den 9. Marts 2004 blev SLGUs generalforsamling afholdt. Der var 16 fremmødte.
På valg til forretningsudvalget var kasserer Egon Henriksen og sekretær Marianne Dahl. Begge blev genvalgt.
Suppleant Bjarne Thomsen ønskede
ikke genvalg. Nyvalgt blev Birgitte
Kristensen.

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

Fodbold- og håndboldkampe vil blive flettet ind i programmet, efterhånden som
datoerne for kampene indløber.
I hele ugen er der mulighed for at købe is, slik, pølser, pommesfrites samt øl og
sodavand.
Derudover vil der være boder med blandt andet: tombola, hoppeborg, fiskedam,
målsluger og ”det muntre køkken”
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