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FORENINGSOVERSIGT: 

 
       Fra Bladudvalget!! 
       Abonnenter, som med dette nr. modtager et indbetalingskort, 
       og som fortsat ønsker at få bladet tilsendt, bedes indbetale  
       50 kr. inden 20. april 2005. 

Dagens Dont og drømme 
Af Solveig Bruun, Horne 
 
Solveigs novelle deltog i en novellekonkurrence, som Landbrugets Kulturfond  
udskrev i foråret om livet på landet i vor tid. Novellen er renskrevet af Inger Jen-
sen, og den var ikke blandt de tre vindere, men jeg synes, den fortjener offentlig-
gørelse. 
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Fuglene synger ikke så fine ari-
er nu, som de gør i april. Ikke så mange 
variationer af temaet og ikke så bredt et 
toneregister. 

- Gad vide hvornår svalerne 
vender næbbet mod syd? Det kan nok 
ikke vare længe, for de er begyndt at 
sidde låret af hinanden oppe på fjern-
synsantennen. Først i forrige uge op-
hørte lufttrafikken igennem de to døre 
ind til malkemaskinerummet, hvor et af 
de sidste hold svaleunger blev flyvefær-
dige. Vi har med vilje ladet begge døre 
stå åbne, fordi de nåede at bygge reden, 
før Johan opdagede det. Han nænnede 
ikke at pille den ned, fordi hunnen alle-
rede havde lagt et par æg, og derfor 
måtte han så installere en hjemmelavet 
tagrende - eller rettere “klatrende” un-
der reden, fordi det forelskede svalepar 
havde placeret deres yngleplads på rø-
rene lige over mælketanken! 

Men selvom det ikke er fugle-
koncerten, der vækker mig om morge-
nen her i september, vågner jeg jo alli-
gevel med fuglene. 
 

Johan er allerede ude af fjere-
ne! Sommetider hører jeg, han slår til 
vækkeuret - i dag hørte jeg det ikke. 
Der har også været en anden “hånd” på 
spil i den senere tid med at “slå på væk-
keuret”. Kraftige tordenbyger har rase-
ret og taget strømmen flere gange, især 
om natten. Det gi´r sådan en uro, når 
Johan skal over og se, om relæet er 
sprunget fra i stalden. Vi kan godt ha´ 
strøm i stuehuset, selvom strømmen er 
væk i stalden. Vand og ventilation er jo 
ret vigtige nødvendigheder for dyrene. 

Jeg kan ikke lade være at tænke 
på, hvordan vi gør, når vi får den mal-

kerobot, vi snakker om at investere i? 
Jeg er ikke helt klar over, hvad en 
strømafbrydelse gør ved sådant et an-
læg, men jeg ved i hvert fald, at alle kø-
ernes data ikke går tabt i IT-maskineriet 
henne hos Lone og Helge, når det er 
tordenvejr, selvom der selvfølgelig er 
nogle afbrydelser både i selve malkero-
bottens arbejde, men også i alt skærm-
arbejdet. Det er hun nu ferm til at hånd-
tere, Lone. Hun er inde i alle køernes 
tal både m.h.t. inseminering, fødsel, 
goldperioder, foder, tilskud, dyrlægebe-
søg etc. Lone passer også selv gårdens 
regnskab, og det er hun bare dygtig til. 
Selvom hun kun er i banken to dage om 
ugen, er det uden tvivl en god uddan-
nelse, hun har med i bagagen. 

Disse økonomiske og talmæssi-
ge evner har jeg slet ikke og må blankt 
melde pas. På det område kunne Johan 
sagtens ha´ fundet sig en bedre kone, 
for det nytter ikke, jeg stiller min hjælp 
til rådighed - det er ingen hjælp - 
tværtimod! Jeg kan nok huske, lige da 
vi blev gift, og jeg venligt tilbød at føre 
kassebogen. Det blev til 3 måneder! Jo-
han kunne såmænd føre den lige så hur-
tigt selv med alle de spørgsmål, jeg he-
le tiden var nødt til at stille. Nej, det 
duede ikke. Der var jeg ham ikke til no-
gen hjælp. Så må vi håbe, jeg er det på 
andre områder! 
 

Nu går den ikke længere, Sig-
ne! En ny dag venter med alle dens gø-
remål, udfordringer og forventninger. 
Men det er nu rart nok at være lidt ale-
ne med sine tanker, inden dagen begyn-
der, for der dukker altid så mange ting 
op, der distraherer ens tankebaner i lø-
bet af dagen. 
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Mon børnene har fået øjne? Ja, 
Morten er allerede i gang med at pakke 
skoletasken. Han har til tider en irrite-
rende veloplagthed om morgenen - en 
evne han har arvet af sin far! Nogle 
morgener har han endda stillet morgen-
maden klar - til alle vel at mærke. Selv 
kaffen til Johan og mig er brygget. Det 
er da rigtig sødt af ham, samtidig med 
at det gi´r mig en lidt dårlig smag i 
munden, selvom jeg lige har børstet 
tænder! 

Nina sover endnu, men er altid 
hurtig vågen ved et lille kys på kinden. 
Hun og Morten plejer at følges på cykel 
til skole de fleste dage i ugen. Selvom 
de har godt 4 km til skolen i Lindager, 
føles turen ikke så lang, fordi de ikke er 
de eneste skolesøgende børn på denne 
strækning. Allerede henne ved Lone og 
Helge venter Rasmus og Rikke, og så 
er de 4. 

De er gerne en flok på 7, når de 
nærmer sig skolen i Lindager, og man 
kan både se og høre på lang afstand, at 
mange ting bli´r drøftet på denne mor-
gentur. Hjemad er der sjældent mere 
end 2 eller 3, da de har fri på forskelli-
ge tidspunkter. 
Så har vi Lasse - rosinen i pølseenden. 
Det kniber altid mere med den lille gut. 
Han sover dybt og dejligt om morge-
nen, og der skal kindkysses og hviskes i 
øre og somme tider tales med lidt høje-
re stemme, inden han vågner til dåd. 
Men når han så endelig er vågen, er han 
også superfrisk og klar med alverdens 
fortællinger om: hans nye hule - bygge-
planer - nye idéer til hvordan han og 
hans far skal tilrettelægge efterårspløj-
ningen - eller blot spørgsmål om tilvæ-
relsen lige fra: 

- Mor, hvorfor sker der aldrig naturka-
tastrofer i Danmark? 
- Kunne det ikke være sjovt at grave en 
put`n`take sø nede i mosen? Så kunne 
jeg stå og sælge billetter om søndagen, 
når folk kom for at fiske! 

Jo, morgenfriske spørgsmål har 
Lasse nok af, men jeg må nok indrøm-
me, at hans mor nok ikke altid har de 
morgenfriske og fyldestgørende svar! 
Så finder han heldigvis selv lynhurtigt 
sine egne, og de passer vældig godt ind 
i hans videre planer. 

Lasse er lige begyndt i børne-
haveklasse, og han må så køre gratis 
med skolebussen, indtil han skal i 3. 
klasse, og så må vi håbe, han er så sik-
ker på en cykel, at han kan ta´ turen 
med de andre. Nina er begyndt i 3. 
klasse, så nu skal hun også selv på cyk-
len sammen med Morten, der er be-
gyndt i 5. klasse. Heldigvis er de aldrig 
kede af turen, og jeg glæder mig så 
over indvendig, at de nok bli´r en smule 
robuste i vind og vejr. Vi må jo ind-
rømme, at turen bestemt ikke er den 
samme en varm majdag i solskin og 
blomsterduft, som den er en november-
dag i regnvejr og modvind. Det kan da 
blive så barsk, at jeg forbarmer mig 
over dem; de skal bare vide, at det ikke 
er en selvfølge, at man starter bilen! 

Johan når altid lige ind, før 
børnene damper af, og en frisk morgen-
hilsen er der altid plads til. Det er kun 
Lasse, der ikke altid når at fortælle så 
udførligt om sine nye planer, som han 
gerne vil, før hans far siger: 
- Du må hellere løbe ud til bussen, Las-
se, så fortæller du mig resten, når du 
kommer hjem. 
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Den næste halve time ved mor-
genkaffen nyder vi meget. Mere end 
middagspausen, som også er noget kor-
tere - fordi middagsluren venter! Det er 
så sundt for sjælen, tror jeg, at få udredt 
nogle ting fra i går - eller sidste uge - 
og så få drøftet, hvordan vi skal gribe 
kommende problemer eller begivenhe-
der an. Ind imellem disse drøftelser en-
der vi tit i en udenrigspolitisk eller filo-
sofisk snak - og det er vist i grunden ej 
heller så galt! Johan kommer med man-
ge input, der sætter tanker i gang - bli´r 
til inspiration - også for andre menne-
sker, kan jeg mærke. Han begynder ofte 
sin tankebane med: 
- Jeg gik og tænkte, mens jeg malke-
de... 
I dag var det hans tanker, om ikke vi 
kunne hjælpe Anna og Henning med at 
køre deres halm ind? Henning skal jo 
til konference med nogle andre svine-
producenter i morgen, og Anna er da 
alene med deres to små børn - blebørn - 
og deres karl har jo nok at se til med 
bedriften. De har købt noget af vores 
halm, og vi kørte de sidste af vores eg-
ne baller ind for et par dage siden. Nu 
lover de regn i overmorgen, så det var 
da en fin idé, du der fik, Johan! Vi må 
jo ikke glemme, hvor meget vore gode 
gamle naboer, Helga og Arne hjalp os, 
da vi var nyetablerede på egnen. Nu er 
de blevet pensionister og har købt hus i 
Lindager, og de sødeste mennesker har 
købt deres gamle ejendom. Elsebeth er 
vild med heste og alt i tilknytning her-
til, og det skulle ikke undre mig, om det 
ender med, at hun starter en rideskole! 
Ivan er sælger i bilbranchen. Hvem af 
de to mon har det største forbrug af he-
stekræfter? De er oppe i 40’erne begge 

to og kan åbenbart ikke få børn, men 
Elsebeth er den fødte pædagog og me-
get glad for børn - og de for hende. Hun 
har allerede 5 heste og 3 ponyer i pleje, 
så der er et liv af børn og heste hver 
dag efter skoletid! Elsebeth har selv 7 
fine avlsheste, og meget af hendes tid 
går også med at køre rundt i landet og 
besigtige andre heste og lave aftaler. 

Ak, ja - når jeg tænker på, hvor 
mange nætter vi har måttet ringe til Ar-
ne, som var vores nærmeste nabo, og 
be’ om hjælp til at trække en kalv fra! 
Han var der på pletten uanset, hvad 
klokken viste.                    

Høsten var også lidt anderledes 
for 10 år siden. Vi fik dengang en del 
halm presset i små baller til kalvene, og 
sådan var det også med Helga og Arne 
samt Ester og Holger, som havde grise. 
Vi 3 familier hjalp altid hinanden i 
høst. Først det ene sted og derefter de 
andre efter tur. Helga og Arnes børn 
var voksne og ofte hjemme for at hjæl-
pe og havde så deres egne børn med. 
Ester og Holger havde skolesøgende 
børn, så det var kun Johan og jeg, som 
havde barnevogn ved et hushjørne, eller 
hvor vi nu kunne høre Mortens lyde 
under kalechen. 

Det var da et slid med ømme 
fingre og trætte rygge efter en lang dag 
med hundredvis af halmballer; men der 
var også noget festligt og fornøjeligt 
ved kaffebordet i haven og saftevands-
dunke, som skulle med op på det hede 
halmloft, hvor vi byttedes til at stå. 
Sved i øjnene og prikken i underarme-
ne, men en gennemgående glæde ved at 
være mange sammen om et fælles ar-
bejde. Munterhed, latter og sjove be-
mærkninger holdt de forskellige aldre i 
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gang i den høstuge, hvor vi havde 
travlt, - støvsuger og vaskemaskiner 
holdt sommerferie! Et af børnene op-
fandt bemærkningen, som blev brugt, 
når den sidste balle fra et læs blev lagt i 
transportøren: 
- Slut - dut - kaput! 

Det var så velgørende, hvis vej-
ret artede sig, og halmen kunne klares 
på en uge. Værre var det de år, hvor 
regnen drillede, og det trak ud og trak 
ud. Der var endda et år, hvor Johan 
vendte halmen nede i engen i 3 uger 
igen og igen for til sidst at få det snittet 
og pløjet ned! Heldigvis går det tiest 
godt uden alt for mange knuder. 

I dag er høsten dog noget an-
derledes. Mejetærskeren kører stadig, 
selvom Johan har skiftet den ud med en 
større. De mange “fødder” i skærebor-
det går store skridt ind i kornet for hver 
omgang, og det bedste sted at sidde er 
næsten også i førerhuset på mejetær-
skeren en hed sommerdag: Airconditi-
on og liflig musik fra den ønskede bøl-
gelængde i højttaleren plus en safte-
vandsdunk ved hånden! 

Halmbjergningen er ikke nær 
så slidsom. Jeg tænkte på det den anden 
dag, da jeg sad behageligt i vores, kom-
fortable traktor og kørte vognen frem. 
Johan fangede bigballe efter bigballe 
med frontlæsseren og placerede dem 
nydeligt oven på - og ved siden af hin-
anden. Vi havde i løbet af få timer bjer-
get lige så meget halm, som vi brugte et 
par dage på at bjerge for 10 år siden. 
Hvis Morten er kommet hjem fra skole, 
vil han selvfølgelig gerne køre vognen i 
stedet for mig. 

I onsdags efter skoletid kørte 
Morten halmvognen. Det var  én af de 

eftermiddage, vi synger om - med høj, 
blå septemberhimmel og en duft af 
stubmark og hyldehegn. Så jeg bestem-
te med mig selv: 
- Signe, du ta’r en kurv og går en 
“brombærtur”. 
En vidunderlig tur blev det! Solen var-
mede sådan, at jeg til sidst måtte binde 
jakken om livet. Jeg tror, det er en ur-
gammel trang til at samle forråd, der 
dukker op i mig hvert år ved denne tid. 
Der var i år masser af brombær, og 
fingrene havde til sidst en ubestemme-
lig violet farve. Man føler virkelig, at 
naturen skyder sin - gennem sommeren 
sammensparede kraft - op i bær og 
frugter. Åh, hvilken smag af sensom-
mer med al dens sidste sødme! Så går 
man og ser for sig disse dejlige glas 
med brombær-marmelade eller denne 
liflige brombærtærte til en varm kop 
kaffe en kold efterårsdag! Nu er hvep-
sene heldigvis ikke så aggressive, som 
de var for en måned siden. Jeg har fak-
tisk ikke set dem de sidste par uger. Nu 
er der kun nogle store, blanke fluer, 
som sidder på de bristede bær og nyder 
smagen - ligesom vi andre! Men det 
gi’r lidt rifter på armene - det er jo altid 
de bedste bær, der sidder længst inde i 
krattet! Et sted måtte jeg ind i kalvefen-
nen, og de er jo særdeles nysgerrige så-
danne kalve. De er næsten parate til at 
nappe mig i bagdelen, så jeg blev hur-
tigt færdig - ned på maven - under trå-
den og videre. Altid, når jeg går disse 
“brombærture”, nynner jeg: 
- og trasker langs et brombærhegn med 
plovmuld under fødder. 

Dejlig tur - og knap 2 kg sagde 
vægten! Det kom i fryseren - jeg havde 
ikke tid at sylte samme dag. Hyldebær 
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vil jeg ikke plukke i år. Vi har stadig 6 
flasker saft fra sidste år, så dem må vi 
lige ha’ drukket først. Børnene - og og-
så vi andre - elsker juleglögg med hyl-
debærsaft i stedet for rødvin. Ligeledes 
fik jeg heller ikke plukket hyben i år. 
Man kan ikke være alle steder, selvom 
man gerne vil! Dog indrømmer jeg: Der 
er ikke noget så lækkert som en nybagt 
bolle med syltede hyben! Det må blive 
næste år. 

 
Hvad kan naturen ellers byde 

på? Svampe af alle mulige former og 
farver er allerede begyndt at dukke 
frem, men vi skal nok ha’ lidt mere 
fugt, før de myldrer talstærkt frem nede 
i krattet. Så må vi ta’ en svampetur, he-
le familien, ligesom i søndags, hvor vi 
tog en strandtur. Mange er så skrække-
ligt nervøse for næsten at plukke èn 
eneste svamp. Det forstår jeg ikke, for 
de allerfleste er da spiselige. Hvis en 
svamp dufter godt, når man brækker 
den over og stadig er lys, når man træ-
der på den, kan man godt regne med, at 
den er spiselig. Alle de mange rørhatte 
er gode spisesvampe, og fine kantarel-
ler har vi nede i krattet samt mark-
champignon i engen ved bækken. Vi 
kender jo de giftige fluesvampe! 

I søndags kørte vi en herlig tur 
til stranden. Da Johan var færdig med 
at malke, havde jeg smurt og pakket 
madkurv. Morten tog dragen, han fik i 
fødselsdagsgave, med, og så kørte vi af 
sted med alle pakkenellikerne og gum-
mistøvler til alle. Denne gang var det 
ikke med håndklæder og badetøj i ta-
sken. Der har været mange gode bade-
dage denne sommer. Nu er vandet for 
koldt, men vinden var fin for dragen og 

de 3 mandfolk. De løb, vi løb, og næ-
serne løb! Ved middagstid fandt vi den 
dejligste gryde imellem klitterne, hvor 
ingen vind kunne nå os. Ud med tæppet 
og frem med madkurv og 
“sodavander”. Åh, hvor er man sulten! 
Man spiser næsten dobbelt så meget 
ude i den fri natur som hjemme ved 
køkkenbordet. Derfor beregner jeg altid 
en del ekstra madder - og de bli’r altid 
spist! Vejret var endda så lunt, at Johan 
kunne læne sig tilbage og ta’ en lille 
middagslur, mens vi andre gik en lang 
tur i vandkanten. Lasse og Morten lod 
igen dragen gå til vejrs, og Nina og jeg 
lod blikket gå den anden vej. Der er al-
tid så mange spændende ting at finde 
på stranden. Nina er fuld af idéer til se-
nere brug eller forarbejdning af: op-
skyllet træ, skaller og sten. I søndags 
fandt vi en masse små, sorte 
“træmedaljoner”. Vi forestillede os, der 
var gået ild i noget træværk ombord på 
et skib, og at bølgerne på det sorte træs 
lange svømmetur havde slebet, formet 
og dannet de fineste  små ovale medal-
joner. Der var mange, og de var skyllet 
op på et lille område. Vi blev begge 
helt begejstrede over fundet og samlede 
alle de pæneste op i vores medbragte 
spand. Sikke former og farvenuancer! 
Måske er det lidt forkert at tale om far-
venuancer, når de nu var sorte; men i 
dette tilfælde var farvebegrebet - sort - 
relativt. Der var det fineste spil af mør-
kebrune træårer og -linier. Når vandet 
skyllede henover, lignede det næsten 
moseeg. Vi var begge taknemmelige og 
diskuterede ivrigt, hvordan de kunne 
forarbejdes til smykker af alle mulige 
slags. Blot var vi også enige om, at vi 
skulle være meget varsomme med at få 
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Forårets fællesarrangement bliver en ultimativ teateroplevelse  
for både børn og voksne.   

 

Teater og let frokostbuffet   
i Strellev Forsamlingshus 

 
Lørdag d. 30. april 2005 kl. 10.30 - 14.00 

 
Teater: 

Der opføres et spændende teaterstykke af elever 
fra Strellev Friskole. 

 
Menu: Frokostbuffet  

Dessert: Kaffe og småkager  
 

 Entre inkl. kaffe 50 kr. (under 14 år gratis) 
(sodavand, øl, vil sælges til lave priser)  

 
Tilmelding senest mandag d. 25 april   

Dorthe Lundgaard 75250353 / 75250114 
John Sandholm 75250185   

  
Hilsen og vel mødt! 

Strellev Menighedsråd, Strellev Jagtforening,  
Strellev Friskole,  

dem tørret meget langsomt, så de ikke 
sprak. 
De har siden i søndags ligget i en spand 
med låg, og vi skiftes til at sørge for, de 
tørrer èn time uden låg hver dag. 

Sådan er naturen også med sin 
vidunderlige mangfoldighed til evig 
inspiration i mit lertøj. Altid ser jeg for-
mer og farver i frø og frugter, sten og 
rødder, som en dag bli’r til skåle eller 
krukker, der er lidt i familie hermed, 
bearbejdet af mine tanker og ønsker om 
at skabe noget rart at se på og røre ved. 
Det var en dejlig strandtur, vi havde i 

søndags, selvom Lasse var mest stemt 
for, at vi skulle indløse billetter til mi-
nigolfbanen, da vi skulle til at vende 
næsen hjemad. Dette ønske blev om-
byttet med en selvvalgt is til alle, og så 
var stemningen igen O.K.  
           
                    Fortsættes i næste nr. 
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Strellev Sogneforening 

Fællesmøde 
Der indkaldes hermed til fællesmøde for alle foreninger 
torsdag den  14.4. kl. 19.30 på Friskolen 
 
 
Stidag 
Sogneforeningen afholder stidag i Brinkerne 
Lørdag den 7. maj kl. 10 - 14 
Sogneforeningen er vært ved kaffe og rundstykker. 
  
VEL MØDT 

Stiområdet trænger til forårsrengøring! 
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Referat fra generalforsamling i Foredragsforeningen. 
 
Der blev afholdt generalforsamling i Foredragsforeningen den 2.3.05. Der var 10  
deltagere. Anders Jensen blev valgt til ordstyrer. Han konstaterede  
generalforsamlingen lovlig indkaldt, hvorefter Tage Johannesen (formanden)  
aflagde sin beretning. Køkkenet blev færdig til tiden, og budgettet holdt.  
Det nye køkken blev markeret med et åbent hus arrangement, hvor  
Forsamlingshuset bl.a. blev foræret rulleborde og en ny flagstang.  
(Flagstangen er p.t. lejet ud til Kirken !). Der er kommet nye gardiner i den  
store sal. Traditionen tro er der afholdt vinterfest, julemarked, loppemarked  
og et julearrangement for børn. Det bliver taget op til diskussion, om  
julearrangementet skal fortsætte, da der er meget få deltagere. I samarbejde  
med de øvrige foreninger har der været afholdt to foredrag med spisning. Det  
har været to gode og velbesøgte aftener. 
Præmiewhist er gået lidt ned af bakke. Der skal være 20 deltagere for at det  
kan gå rundt. Vi har været nede på både 16 og 12 deltagere. Præmierne er sat  
lidt op i et forsøg på at trække flere til. 
Efter lukning af "Let-Køb" er der lavet aftale med Lyne Brugs om levering af  
varer til præmiewhist og andre arrangementer. Tage beklagede lukningen af  
Let-Køb og rettede en stor tak til Birthe og Kristian for stor hjælp i  
forbindelse med levering af varer til Forsamlingshuset. 
Der er sendt brev til Kommunen ang. trafiksikkerheden i Strellev. Tage sluttede  
med at takke bestyrelsen, personalet og hjælpere i øvrigt og opfordrede til  
sammenhold i Strellev. For som kun Tage kan sige det. "Vi skal jo være her  
allesammen!" 
 
Jan Henriksen og Frede Øllgaard ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Nyvalgte  
blev: Bent Gregersen, Lynevej 37 og Lis Mortensen, Adsbølvej 21. 
 
Thora Laursen meddelte, at hun senest 1.1.06 stopper med at gøre rent i  
Forsamlingshuset 
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Bestyrelsen har konstitueret sig på flg. måde: 
Formand: Tage Johannesen 
Næstformand: Bent Gregersen. 
Kasserer: Ellinor Jensen 
Sekretær:Agnethe Jensen 
Bladudvalg: Bent Gregersen 
Præmiewhistansvarlig. Niels Aksel Dalgas 
Menigt medlem: Lis Mortensen. 

Vinterfest: 
Der var ca. 90 til vinterfest, og alle så ud til at ha` en rigtig god aften.  
Stemningen var i top, - også uden sild ! En stor,  stor TAK til revyholdet, der 
gjorde det fremragende, - og som igen var med til at gøre Strellev til noget sær-
lig.                                                        Vi glæder os allerede til næste år. 

Loppemarkedet den 13. marts 2005 er vel overstået. 
Vi må sige, at loppemarkedet i Forsamlingshuset blev noget af et tilløbsstykke. 
Der var næppe en parkeringsplads ledig. Ja hele byen var fyldt med biler og kø-
belystne mennesker. 
I bestyrelsen er vi meget godt tilfredse med resultatet. 17.000 kr. blev det til, så 
vi er allerede begyndt at glæde os til næste år. Derfor er vi også utrolig taknem-
melige  for den opbakning, som vi får fra de mange frivillige som hjælper til. 
Uden den hjælp gik det ikke, så TUSIND TAK til alle. Vi håber, vi må komme 
igen til næste år. Et par dejlige dage i regn, sjap og blæst er vel overstået! 
Nu glæder vi os til sommeren. 
Venlig hilsen Tage. 

Fra Loppemarkedet 2005 
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Referat fra generalforsamling i SLGU 
onsdag den 9. marts 2005  
i Lyne Hallens cafeteria. 

 
Der var 26 fremmødte medlemmer – flot. 
Dirigent Arne Højvang styrede forsamlingen flot. 
Formand, Bente Schelde aflagde beretning. 
Kassereren  fremlagde igen i år et flot resultat, nemlig et 
overskud på 21314,45 kr., hvilket er ganske godt, idet vi har investeret 25000,00 
i en ny Air-track, + vi i 2004 ikke har haft loppemarked, så alt i alt ser det øko-
nomiske lyst ud i vores forening. 
Valg af formand: Bente Schelde ønskede ikke genvalg, i stedet blev Kent Hau-
gaard Sørensen valgt som ny formand. Tillykke med valget til Kent og tusind 
tak til Bente Schelde for hendes indsats i foreningen de sidste år. 
Valg af suppleant: Birgitte Christensen blev genvalgt 
Valg af revisor og revisorsuppleant: Villy Tang og Birgit Sunesen blev genvalgt. 
 
På generalforsamlingen var der et enkelt indkommen forslag: Nemlig skal 
sportsugen 2005 flyttes til Lyne af praktiske årsager?? 
Dette emne blev diskuteret og belyst fra mange forskellige sider. Det gennemgå-
ende var nok, at det ikke bare var så let af praktiske årsager at flytte og dermed 
klippe nogle af de  gamle traditioner imellem Lyne og Strellev. 
 
Der var skriftlig afstemning, hvor resultatet blev: 
Skal sportsugen flyttes til Lyne i 2005?       
                                         Ja:  7 stemmer 
                                         Nej: 16 stemmer 
                                         Blank: 3 stemmer 
Dvs. sportsugen skal efter tur være i Strellev i 2005. 
 
Evt.: udvalgenes største problem i øjeblikket blev diskuteret, nemlig hvordan får 
vi voksne trænere nok til de forskellige hold. De unge er villige nok til at tage en 
tørn, men de fleste voksne har ikke tid til at deltage i foreningsarbejdet mere…. 
Det er nok ikke noget specielt i Strellev/Lyne – men det gør jo ikke tingene mere 
overskuelig for de udvalg, som virkelig står og mangler voksne trænere eller 
holdledere. Der var en god debat, men nok ikke de store guldkorn til hvad vi skal 
stille op. Men det vil nok i fremtiden blive mere op til de enkelte udvalg at afgø-
re, at hvis der ikke er nogle voksne eller forældre, som på skift vil tage et ansvar 
for at deres børn kan dyrke idræt – ja så kan det blive nødvendigt at aflyse de 
hold. 
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Onsdag: 
Sponsor Banko I Lyne Hallen 
   
Torsdag: 
Cykeltur/orienteringstur  i Strellev om-
rådet - 
til slut kan der købes pølser og drikke-
varer i Brinkerne. 
  
Fredag: 
Rafleturnering. 
Kondicykling: 2 kendte cykler mod 
hinanden, der kan spilles på dem  
Bobspil i Hallen for Børn: turnering, 
børn meldes til 2 og  2  
Netparty: Erik snakker med Gunnar. 
  
Lørdag 
Formiddag:  
Børnearrangement 
 
Over middag: 
Fodboldturnering  
Håndboldturnering 

Aften 
Look - A - Like 
  
SPIS -sammen aften 
  
Spånpladekast 
 
Søndag: 
Fælles morgenkaffe i teltet  
Gadedyst, eller lignende ... 
Afprøvning af nøgler - Vinder til cykel  
 
OPRYDNING 
 
Der vil som sædvanligt være tombola  i 
teltet, nøglesalg hvor gevinst er en  
splinterny cykel.. 

Foreløbligt program for sportsugen 2005 på Strellev Stadion  
Sportsugen afholdes i år i uge 23 (fra onsdag den 8/6 til søndag den 12/6). 
(Ret til ændringer forbeholdes) 

Det absolutte lyspunkt i denne debat er, at der faktisk er mange børn som gerne 
vil dyrke badminton, håndbold, fodbold og gymnastik eller som vil  komme i vo-
res ungdomsklub, så vi har muligheden for at holde gang i vores lille forening – 
så overvej om ikke DU kunne gøre foreningen en lille tjeneste ved at være hold-
leder eller et eller andet. Man behøver ikke nogen speciel foreningsuddannelse 
for at være forældrerepræsentant eller holdleder for et børnehold!!! 
 
Referent Marianne Dahl 
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STRELLEV JAGTFORENING  

Bestyrelse: 
    Formand:            Ernst Øllgaard,  Adsbølvej 48, Strellev,      tlf. 7525 0275. 
    Kasserer:            Knud Jensen,  Hyldevænget 5, Ølgod,        tlf. 7524 5683. 
    Sekretær:             Ejnar Kudsk,  Adsbølvej 11, Strellev,         tlf. 7525 0069. 
    Riffelskydning:  Kaj Q. Mortensen, Adsbølvej 21, Strellev   tlf. 7524 5136. 
    Flugtskydning:   Brian Qvist, Lynevej 38, Strellev,               tlf. 2169 8790. 
Jagtudvalg: 
    Rævejagter:                                     
    Kaj Q Mortensen  tlf. 7524 5136 
    Bo Sørensen          tlf. 7524 1025 
    Egon Sørensen      tlf. 7525 0399 
    Kresten  Nielsen    tlf. 7525 0283 

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

Flugtskydning: 
 
          Kom og vær med og bliv en bedre skytte! 
          Derigennem er du også med til at mindske anskydningerne. 

 
 

Træningsskydninger:     
Sæsonåbning:                  Mandag den 28. marts kl. 13.00 
Herefter er der træningsskydning hver mandag kl. 18.30 til 21.00. 
Sidste gang:                     Mandag den 1. august. 
           
Der er vandrepokal til årets bedste skytte i træningsskydningerne. 
 
Afslutningsfest:              Fredag den 26. august kl. 19.00. 

Hjemmeside: 
Strellev Jagtforening har etableret sin egen hjemmeside, hvor man bl.a. kan se 
hele aktivitetsprogrammet. Derudover er der mange gode og relevante links, li-
gesom nyheder og aktuelle arrangementer i jagtforeningens regi vil blive omtalt.  
Hjemmesidens adresse er:                    www.strellev-jagtforening.dk 

Alle flugtskydningsaktiviteter foregår sammen med Ly-
ne Jagtforening på Lyne Jagtforenings bane, hvor Strel-
lev Jagtforenings kastemaskiner er blevet stillet op. 
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Præmieskydning:           Lørdag den 4. juni kl. 1000 

 
Strellev Jagtforenings præmieskydning har udviklet sig til et stævne, der er kendt 
viden om på grund af de alsidige konkurrencer, de gode præmier og den gode 
stemning, der hersker under konkurrencerne. Samarbejdet med Lyne Jagtfor-
ening kan kun medvirke til at gøre stævnet endnu bedre. Stævnet foregår på Lyne 
Jagtforenings skydebane.  Indtegning slutter kl. 15. 
 
Andre flugtskydningsarrangementer 
           
Riffeldag:              St. Bededag, fredag den 22. april kl. 9 – 15 
                               i Nymindegablejren. 
 
Hjortebane:          Torsdag den 12. maj kl. 18 – 21 i Måde.         
 
Bukketræf:            Søndag den 16. maj fra kl. 8 på Adsbølgård. 

 

 
 
 

ER DU TIL 60` OG 70` MUSIK - 
Country-, dansktop-, blød pop- og rockmusik??? 

 
Så kom til PINSEBAL i Lyne Hal-

len 
Lørdag d.14. Maj. 

 
 

GOLDEN DANCE BAND spiller op til dans  
fra kl. 20.30 – 02.00. 

Entre 90,- kr. 
 

Fra kl. 19 – 20 serveres en pinseanretning fra Lyne hotel.  
Menu og pris er endnu ikke fastlagt. 
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Foredragsforeningen modtager gerne effekter til loppe-
markedet 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 

HJÆLP NATUREN – HELE FAMILIEN KAN VÆRE MED. 
 
Søndag den 17. april laver Danmarks Naturfredningsforening (DN) en lands-
dækkende indsamling af affald i naturen. 
Affald i naturen er et stigende problem. Ud over at affaldet kan skade grundvand, 
plantevækst og dyreliv, er det grimt og ødelæggende for vores naturoplevelse. 
 
Hvorfor skal vi samle andres affald? Det skal vi, fordi DN samtidig med indsam-
lingen vil kortlægge, hvad der ligger og flyder og hvilke steder man typisk finder 
affald. 
 
Da jeg synes dette er en rigtig god idé, har jeg meldt mig som ”indsamler”. 
Er der flere, der har lyst til at bakke op, så kom og vær med – jo flere jo bedre,  
(ti hænder samler mere end 2)!! 
Medbring gerne trækvogn eller trillebør. 
Jeg starter fra skolegården kl. 13.00. 
 
Jeg håber rigtig mange, både store og små, har lyst til at 
deltage. Om ikke andet er det sundt med en rask gåtur! 
 
Lene Hvergel.                             

 
Generalforsamling på Friskolen afholdes  

Tirsdag den 19. april 2005 kl. 20.00  
 

                                                   Dorthe Lundgaard 



17 

 Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk 

GUDSTJENESTER  2005 

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

KIRKEBIL 
Hvis der ønskes kørsel til gudstjenesten, 
bestilles Palles Taxi, tlf. 75 24 56 92 

 K i rke ny t  

APRIL 
3. 1. s. e. påske 

  
Ingen 

10. 2. s. e. påske   9.00 Buelund 
17. 3. s. e. påske 10.30 Buelund 
22. Bededag 10.30 Vestager 
24. 4. s. e. påske 10.30 Buelund 

MAJ 
1. 5. s. e. påske 

  
10.30 Vestager 

5. Kristi Himmelfart   9.00 Buelund 
8. 6. s. e påske 10.30 Vestager 
15. Pinsedag 10.00 Vestager Kon-

firmation 
16. 2. pinsedag 10.30 Buelund 
22. Trinitatis 10.30 Vestager 
29. 1. s. e. trin. 10.30 Buelund 

JUNI 
5. 2. s. e. trin. 

  
  9.00 Vestager 

12. 3. s. e. trin. 19.30 Buelund 

  

  

Menighedsrådets sommerudflugt  
tirsdag den 21. juni kl. 13.00 
Nærmere i næste nummer. 
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 K i rke ny t  
 
Konfirmationer 
 
 
Strellev Kirke den 15. maj  kl. 10.00 
Mikael Kirkegaard Kjær, Bybækvej 5, Eg. 
Torben Sørensen, Adsbølvej 7, Strellev. 
 
 
Fra Strellev sogn konfirmeres i 
Ølgod Kirke den 10. april 
Jesper Plougstrup Henriksen, Adsbølvej 13 
Tina Strømgaard Lange, Bjalderupvej 10 

Salmemøde 2005 
 
Med inspiration fra Frederiksberg har 
vi i Ribe Amt – og nu hele stiftet – fået 
en menighedsråds skoletjeneste. I dag-
lig tale bliver den kaldt RAMS. Siden 
2003 er der én aktivitet, som er nået 
vidt omkring: Et møde med den danske 
salme.  
 Ved høsttid i 2003 var emnet høstsal-
mer. Skoleklasser – primært fra 3. til 6. 
klasse - fik 5 salmer udleveret i et hæfte 
med oplysninger om salmerne udarbej-
det af en deltidsansat lærer og præst. Et 
materiale, som lærerne kunne tage op 
med deres elever. I musik-, dansk- og 
kristendomstimer havde de øvet dem 
igennem: Nu falmer skoven trindt om 
land, Vi pløjed’ og vi så’de, Du gav 

mig, o Herre, Det dufter lysegrønt af 
græs – og Uberørt af byens travlhed. 
Gamle og nye salmer, som er i den nye 
salmebog. 
 En indsunget CD havde de også at øve 
sig efter. 
 Klasserne kom derpå hen i kirken. Sal-
mesangen blev nu understøttet af org-
let. Og præsten kunne fortælle lidt om 
salmerne. Med begejstring blev alle 5 
salmer sunget – også de gamle. Dog var 
det Uberørt af byens travlhed med sin 
udfordrende og fængende melodi, der 
tog kegler. Måske også teksten om det 
underlige hus, hvor der gives plads til 
at være glad, ked af det, vred og bange. 
 Næsten 5000 elever fra 62 skoleklasser 
troppede op i Ribe Domkirke og sang 
af livsens lyst over flere dage. 
 Det måtte gentages. I november 2004 
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 K i rke ny t  

INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP 
Onsdag den 6. april 2005 kl. 18.00.  
DDS spejderne og FDF i Ølgod samler aviser ind 5 gange år-
ligt. I Strellev by inden for byskiltene kan de stilles ude på for-
tovet. 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. 

var temaet for 6 salmer lyset. Solens lys 
efter nattens mørke men også oplys-
ningen af et menneskesind efter en 
mørk nedtrykthed afspejlede salmeval-
get: Lovet være du, Jesus Krist, Lysets 
engel går med glans, Tunge mørke nat-
teskyer, Se, nu stiger solen af havets 
skød, Betesda-søjlernes buegange – og 
Du, som har tændt millioner af stjerner. 
I hæftet var der også forslag til aktivite-
ter med lys – bl.a. lys som el, varme, 
lyd og bevægelse – lys i ordsprog m.m. 
 Også denne gang fulgte en CD med. 
 Efter at have øvet i skolen og kirken 
kom turen til Ribe Domkirke. 10.652 
elever tog turen til kirken over 2 uger. 
 Jakob Knudsens Tunge mørke natte- 
skyer kunne godt slå an blandt børnene, 
selv om Du, som har tændt var den, der 
blev sunget kraftigst med på. 
 Begge gange har der været stor opslut-
ning fra skoleklasser i og omkring Øl-
god. Udover et årligt medlemskab til 
ca. 15.000 kr., der sikrer, at skolerne 
også fremover får materialet, har Ølgod 
menighedsråd indtil nu betalt busbillet-
ten til Ribe. 
 Til september og oktober i år er temaet 
Sorrig og glæde. 6 salmer skal synges: 

Befal du dine veje, Sorrig og glæde, 
Den signede dag, Morgenstund har 
guld i mund, Nåden er din dagligdag - 
og Du satte dig selv i de nederstes sted. 
 Vi får se, hvad børnene synes om dem. 
Lærere og elever er som flest glade for 
projektet. Næsten 20 salmer kan man 
over nogle få år få et forhold til. Dog 
har det med at skulle ned i Ribe Dom- 
kirke været mest spændende for 3. og 
4. klasserne! Der er den mulighed, at 
humøret stiger en tak, når der synges 
sammen med mange andre i et under-
ligt hus med højt til loftet og langt ud 
til væggene.                 
                              Jens Thue Buelund. 
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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. 

Aktivitetskalender 
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¨Postbesørget blad 
59511 

 
Ápril:    
  6.      Avisindsamling *  
11. Præmiewhist 
14.      Fællesmøde for foreninger * 
17. Indsamling af affald * 
19.      Generalforsamling Friskolen * 
25.      Præmiewhist 
30. Teater og Frokostbuffet  * 
 
 
           Vedrørende Jagtforeningens arr. og 
           * Se tidspunkter inde i bladet 
 

 
Maj: 
  7.      Stidag * 
  9.      Præmiewhist 
14.      Pinsebal i Lyne Hallen * 
15. Konfirmation i Strellev Kirke * 
23. Præmiewhist 
 
 
Juni:   
  7.      Avisindsamling  
  9.      Præmiewhist 
23. Sankt Hans aften i Brinkerne  
8.- 12. Sportsuge på Strellev Stadion * 

Fra loppemarked 2005 


