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Bladudvalget ønsker alle læsere
en god sommer

Dagens Dont og drømme
Af Solveig Bruun, Horne
Fortsat fra forrige nr.
I dag er morgenkaffen nu drukket og morgensnakken snakket, og vi er
klar til dagens dont. Johan vender sig lige om i døren og siger:
- Det kunne jo være, vi to kunne spille lidt mere end minigolf, når vi engang bliver pensionister!
- Nej, Johan. Hvis du vil spille golf engang, må du selv gøre det. Så ville jeg me2

get hellere gå langs med åen og fiske!
Et privilegium, føler jeg, det er, at jeg ikke nu skal af sted på arbejde.
Jeg “har lov” til at blive på mit bosted. Her bor jeg, og her arbejder jeg. Nej, jeg
er ikke med i bedriften og ikke medhjælp-ende hustru - selvom jeg er det alligevel - blot ikke på det officielle papir. På dette papir er jeg keramiker og momsregistreret som selvstændig erhvervsdrivende. Det lyder da fint, og det kræver sandelig også, at jeg er “på arbejde” hver dag, men det allerbedste er jo, at jeg slet
ikke kan lade være og næsten altid venter med længsel efter at komme over i
værkstedet. Når man er selvstændig, kræver det selvfølgelig en vis selvdisciplin,
men tillader samtidig, at man har mulighed for selv at tilrettelægge sin arbejdstid. Se nu i sidste uge, hvor Johan og jeg kunne ta’ til formiddagskaffe hos gamle Ole, der blev 85, uden vi skulle spørge fri hos arbejdsgiveren!
Dette passer fint til os begge og er nok èn af fordelene ved at være selvstændig. Samtidig gi’r det tit nogle lange arbejdsdage, hvor der ikke er nogen
overarbejdsbetaling! Sådan er vilkårene, og dem lever vi med på godt og ondt.
Det kræver i hvert fald en indsats, fordi jeg har varer i kommission i to små forretninger i Nordkøbing og Vangede, og der er et jævnt, godt salg især i sommertiden. Og så har vi jo ikke at forglemme vores lille gårdbutik “Krogen” henne i
svinget på Lindeskovvej.
Vi er 4 piger/koner, som er sammen om at drive denne lille biks, og det
har vi det ret sjovt med. Anne og Jens har får, og de har haft lyst til at bruge
ejendommens gamle kostald til butik, og den ta’r sig rigtig godt ud med bjælker,
hvælvinger og små vinduer. Anne er rigtig ferm til at forarbejde sin uld på alle
mulige måder og kan endda lokke os andre til “sommerkursus” i plantefarvning! De har både Texel og Gotlændere i besætningen, og vi sælger også fårespegepølser og røgede lammekøller, som Jens får fremstillet i Nordkøbing.
Anne kan filte og strikke og væve de skønneste ting, og der er stor efterspørgsel.
Karla syr patchwork. Ikke bare grydelapper og æggevarmere. Nej, de
dejligste sengetæpper er hun mester for! Man kan endda bestille i farver efter
ønske og også selv levere stofrester, hvis man har. Til sidst håndquilter hun de
fineste mønstre - fryd for ethvert øje. Hvor er det godt, Karla har sit patchwork,
nu efter hun er blevet alene - ja, det var såmænd også til glæde i hver-dagen,
mens Kristian var syg. Udover at sy på maskine og i hånd, er Karla en knag til
alt, hvad hedder syltning. Hvert år ved denne tid begynder hun af forarbejde sine
hjemmeavlede frugter og grøntsager i alskens variationer til glæde for øje og
gane. Madeirasyltede blommer, rysteribs, ingefærsyltede
gulerødder, æblechutney og sennepspickles bare for at nævne nogle få ved siden
af hendes mange himmelske marmelader! Jo, de fine glas pynter sandelig på hylderne ved siden af uld og garn.
Margrethe har også gode hænder og fine, fantasifulde evner med sine
pilegrene af forskellige farver og sorter. Hun blev skilt for 4 år siden, og man
kan så sige, det var godt, de ikke nåede at få børn. Margrethe er pædagog henne
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i børnehaven, og vi har indtryk af, at hun stresser af, når hun kommer hjem med
pilen i skødet og tekruset på bordet. Om vinteren har hun aftenskole derhjemme
3 aftener om ugen, hvor hun videregi’r sin viden og fantasi, og det er virkelig fine og spændende ting hun laver - de lyser af kvalitet! I den senere tid er hun begyndt at flette omkring troldegrene, så det til slut ender som hele kunstværker.
Så er jeg rosinen i pølseenden med mine forskellige keramiske produkter, hvor størstedelen er brugskunst. Hvis jeg skal være ærlig, så klæder vi 4 piger - eller rettere - vore ting hinanden på en fin måde.
Vi har ordnet det sådan, at gårdbutikken er åben 4 dage om ugen, og hvis
Anne er hjemme en af de andre dage, låser hun op, hvis man banker på.
“Krogen” er åben mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 14.00 til 18.00, og det
vèd folk efterhånden. Èn eftermiddagsvagt om ugen kan man sagtens klare, og så
gi’r det da samtidig en dejlig kontakt med interesserede kunder. Og det gør da
heller ikke spor, at kemien mellem os 4 ikke kunne være bedre!
Altså - jeg må over og se til ovnen! Den er vist ved at være så langt nede
i temp., at jeg kan åbne. Det er nu spændende med den ny glasur, jeg har blandet
denne gang: kobolt, carbonat, caolin, kvarts og lidt bøgeaske. Hvor er den blevet
flot! Dybblå , som løber ned i noget endnu mørkere mod bunden. Man kan næsten se ned i en havbund - så lykkedes det - hvor er jeg glad! Jeg må hellere lade
det stå til i aften, så jeg kan ta’ det hele ud uden at brænde mig! Der er for øvrigt
også en del krus og tepotter, som mangler hanke, så dem må jeg se at få trukket
ud og sat på. Hvis jeg kan nå det inden middag, er det fint. Jeg glæder mig nemlig til at komme i gang med “frøet” , jeg har inde i hovedet! Det er nok en blandingsidé spiret af:
de løg jeg lagde i jorden den anden dag,
den spand bønner jeg plukkede, hvor mange var blevet for store,
og den kastanjefrugt jeg brækkede den piggede skal af for at se, hvor langt fremme kastanjen var.
Tiden flyver af sted, når jeg sidder med hænderne i ler, og inden jeg ved
af det, er kl. 12! Johan stikker hovedet ind og siger:
- Jeg stiller lige mad an.
Det er ikke så tit, han gør det, så han må jo ha’ haft lidt ekstra tid i dag.
Vi er ikke så længe om at spise vore klemmer. Hvor er der mange dejlige
tomater i denne tid, og det sidste hold radiser er snart slut.
Døren smækker, en taske bliver smidt og Lasses friske:
- Hej - hej,
hilser os
- Nå, hva’ så?
spørger vi næsten i munden på hinanden. Jo, de havde snakket meget om et høstmarked, de ville lave henne i skolen, og de var faktisk allerede begyndt at forbe4

rede det. Det skulle foregå på næste lørdag og være for både børn og forældre.
- Ja, bedstefar og bedstemor må også gerne komme, hvis de har lyst! Så skal der
være nogle konkur-rencer med æggeløb - bare med æbler i skeerne og længdekast med forke ind i nogle bigballer, og så må vi sælge alle mulige grøntsager. I
ka’ tro, det ska’ nok blive sjovt!
Til kaffetid, da Nina og Morten var kommet hjem fra skole, fik vi en lidt
mere uddybende forklaring. Hver klasse havde fået en opgave, som de selv skulle stå for. I Ninas klasse var temaet: Græskarhoved med lys i. De skulle fremskaffe en hel masse græskar i forskellige former og farver og så hjælpe de elever
og forældre, som havde lyst til denne opgave. Mortens klasse skulle stå for grillning af pølser og brød omme på idrætspladsen og hjælpe med at arrangere markedsplads for grøntsager og andre ting. Klasserne måtte så gå rundt og besøge
hinanden på skift. Til sidst skulle alle deltage i en stor udendørskonkurrence,
hvor de ikke havde styr på alle opgaverne endnu.
Nej, hvor det lyder spændende, var vi alle enige om. Jeppe kunne godt
huske, at han havde været med til noget lignende, da han gik i skole i Lindager.
Nu går Jeppe i 9. klasse i Nordkøbing og kommer her 3 dage om ugen efter skoletid. Næste år skal han på efterskole, og jeg begynder allerede at savne ham både hans gode hjælp især i marken, men så sandelig også hans gode humør! Altid klar med en frisk bemærkning og en vittig replik.
Nu ser jeg pludselig chancen for at komme af med nogle af mine mange
rødbeder og persillerødder. Dem når vi aldrig igennem - selv efter en lang vinter!
Det er også snart tid at kule dem ned, nu inden efterårsregnen kommer og gør
alting så smadret og surt. Alt det gode forråd! Æbletræerne bærer også voldsomt
i år - flere grene er knækket; men blommetræet opgav ævred. Der er gået sygdom i det, og det blev kun til 3 blommer!
- Så er I da fri for at sætte et TIL SALG skilt op ude ved vejen!
var Jeppes bemærkning.
Kaffepausen er nu rykket ind i køkkenet, men vi fjerner ikke havemøblerne fra terrassen. Det kunne jo være, vi fik en enkelt, varm eftermiddag ved havebordet endnu.
Nina får pludselig lyst til at bage en hindbærtærte, som den, de bagte
henne i skolen i dag.
- Det er tit så kedeligt, det kage du bager, mor!
- Fint nok - værs’go’ - men så får vi desværre
først konditorens mesterværk at smage i morgen til kaffetid - med
mindre du bager to, så vi kan prøvesmage den ene
i aften!
Før Nina smøgede ærmerne op og satte
hænderne i
skålen med mel, skulle hun nødvendigvis lige ha’
SMS’et til
et par veninder. Vi har indtrængende bedt om, at børnene begrænser mobilsamtalerne, idet vi påpeger, at det umuligt kan være tvingende nødvendigt at samtale i
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Strellev Sogneforening
Torsdag den 23. juni 2005 holder Sogneforeningen
Sankt Hans aften i brinkerne kl. 19.00 - ??
Der kan købes varme pølser fra grillen, kold kartoffelsalat, brød og andet godt til
ganen. Øl, vand og kaffe kan ligeledes købes til rimelige priser.
Kl. 20.50: Bålet tændes.
Kl. 21.00: Båltale v. Klaus Korsholm, Lyne
Kl. 22.30: Boden lukker, og Sankt Hans aften i
brinkerne slutter.
Velkommen til en forhåbentlig hyggelig, lun og tør aften.

Strellev er blevet renere
10 affaldssække fyldt til randen, var hvad 5 voksne og et barn kunne samle på
2 ½ time i et område på ca. 3 ½ km. En hel trillebør fyldt med øl- og sodavandsdåser, helt nøjagtigt 162 stk!!!
Hvem smider alt dette affald? Der er nok ikke ret mange af os, der kan sige os
helt fri for, at have smidt et eller andet. Selv cigaretskod og tyggegummi hører
ikke hjemme i naturen.
Så længe ligger affaldet i naturen:
Appelsin- og bananskræller: 2 - 5 uger
Cigaretfiltre: 1 - 5 år
Aviser/papir: 3 - 12 måneder
Tyggegummi: 5 år
Sokker og vanter af uld: 1 - 5 år
Tak til dem der gav en hånd med ved indsamlingen den 17. april 2004.
Landsindsamlingen blev en kæmpe succes og gentages næste år
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Referat fra fællesmødet torsdag den 14. april 2005
FRISKOLEN:
Børnetallet i SFO og børnehaven er steget.
Ellers alt vel på skolen.
VANDVÆRK:
Fint Overskud. Alt materiel på vandværket er nu over 20 år gammelt, så man påregner snarlig fornyelse. Der indhentes priser på nyt materiel. Man regner med,
at det koster ca. 20.000 kr. for at få udskiftet filtrene. Hvis både beholdere og
filtre skal udskiftes, anslås det at ville løbe op i ca. 300.000,- kr.
Der er hvert år et svind på ca. 2.500 kubikmeter vand.
BLADUDVALGET:
Man mangler forfattere til ”Budstikken”.
Det kniber fortsat at få stof til bladet indleveret i tide.
HESTE- OG KRÆMMERMARKED:
Det er ret sikkert, at Lars Lilholt kommer til årets kræmmermarked.
Der startes allerede om torsdagen i år.
FOREDRAGSFORENINGEN:
Lille nedgang i lejeindtægter. Ellers er der god gang i foreningen. Loppemarkedet gik godt.
Man overvejer om julearrangementet skal fortsætte. Dette arrangement falder ofte sammen med julearrangementerne på skolen.
Thora holder 1. januar med at gøre rent i forsamlingshuset.
Hjemmesiden er gået i koks. Det skal der nu rettes op på.
Måske skal den store sal og gangen males snart.
Den gamle ”mølletomt” skal nu planeres, og der skal anlægges en lille beplantet
plads med lidt lys og evt. et græsareal. Der skal ligeledes laves flere parkeringspladser.
MENIGHEDSRÅDET:
Der er lavet en ny urnekirkegård.
Man har investeret i ny flagstang.
Man døjer med at få folk til at komme til de arrangementer menighedsrådet arrangerer.
Studietur for menighedsrådsmedlemmer annulleres de næste par år til fordel for
en studietur til Holland. Det er meningen, at Cornelia van der Veen skal være
guide på denne tur.
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Alle i sognet er velkomne til at tage med på denne 3-dages tur, som menighedsrådet vil skyde lidt kapital i.
IDRÆTSFORENINGEN:
Der var 26 medlemmer til generalforsamlingen.
Der er et pænt overskud i foreningen på 21.000,- kr.
Man har investeret i en air springbane.
Det har været oppe til diskussion, om sportsugen fremover kun skal holdes i Lyne.
Der var livlig debat om emnet, men det endte med, at man besluttede sig for at
holde fast i, at sportsugen skal være i Strellev hvert andet år.
Kassereren går af til næste år. Egon Henriksen opfordrede til, at man melder sig,
hvis man kan tænke sig at tage del i forretningsudvalget.
SOGNEFORENINGEN:
Bowlingaften med rekorddeltagelse i marts.
Til næste år lejer man hele bowlinghallen, så alle kan komme til at spille.
7. maj er der stidag.
Bestyrelsen har stået for nedrivning af Lynevej 44.
Der er bevilget 50.000,- kr. til etablering af parkeringsplads samt grønt område
på grunden.
Flere i sogneforeningen hjælper til med banko i Lyne.
Den 28/4 2005 er der møde i Ølgod om lokalplan.
Sogneforeningen vil sørge for en fælles opslagstavle til byen på den nyanlagte
plads (Møllepladsen).
Hjemmesiden skal moderniseres.
John Sandholm anbefalede, at de forskellige foreninger går sammen om at få opdateret hjemmesiden.
Man skal blot aflevere ændringer til aktivitetskalenderen til Bent Gregersen,
hvorefter de vil være at se på nettet 3 dage efter.
Inger Jensen har fået nyt grej til at skrive sognebladet på. Sogneforeningen og
Menighedsrådet er gået sammen om at afholde udgifterne hertil.
Sogneforeningen har et digitalkamera, som ligger hos Inger Jensen. Dette kan
lånes af alle i sognet.
EVT.:
Tage Johannessen foreslog, at man overvejer, om flere af de foreninger vi har i
dag, evt. kan slås sammen. Det er svært at hverve folk til alle de mange bestyrelser. Måske kan man lave en strukturændring, så der ikke sidder så mange i hver
bestyrelse.
Ref. Dorthe Lundgaard.
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Tjen en ekstra skilling i skolernes sommerferie!
Sælg lodsedler for Strellev Heste & Kræmmermarked.
Vi giver 2 kr. pr. lodseddel du kan sælge.
Bestilling af lodsedler:
Lene Rasmussen tlf. 75 25 09 39/30 31 59 46
Inger Lund
tlf. 75 25 00 07/41 56 01 30

Sælg flest spisebilletter!
Der udloddes gevinst til de to som sælger flest spisebilleter. Vil du
være med så kontakt en af de to ovennævnte personer.
Hvis du er interesseret i at bidrage med andet forefaldende arbejde i forbindelse med markedsdagene kontakt Inger Lund.
HUSK! Markedsdagene er 13-14 Aug. 2005
Strellev Heste & Kræmmermarked

INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP
Tirsdag den 7. juni 2005 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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Vi har igen i år fundet nogle frivillige billetsælgere, som vil sørge for, at I kan
komme til den årlige begivenhed.
Sommerfest i Lyne hallen lørdag den 18 juni 2005. .
Område:
billetsælgere:
Tarp-Baunshøj-Hedevang:
Kærgård
Ketty Pedersen 75250049
Adsbøl – Bjalderup Birthe Pedersen 75250399
Moesbøl – Lynevej Anders Jensen 75250387
Lyne By Else Marie Tang 75250173
Lyne By Hanne Uhd
75250364
”De unge” Tina Skak 60173674
Ulbæk Henrik J. Nielsen 75250607
Tingheden Anne M. Ditlevsen 75250317
Østergårde-Nærild-Vallund Majbritt Kring 25116147
Skærbækvej –Knudevej
Majbritt Kring 25116147
Nørhedevej Doris T. Sørensen 75250391
Glibstrup – Gejlgårds – Ulbæk Peder Jonsen 75250009
Østervejrup – Sdr. Dige Camilla B.Jensen 75250606
Hustedvej Jette Raunkjær 75250367
Når I køber billetter, så HUSK at melde jer til ved det bord, som I ønsker at sidde
ved……
Billetter kan også købes i teltet i forbindelse med sportsugen i Strellev
Ansvarlig for billetter og bordbestilling :
Marianne Dahl 75250087

10

Strellev Friskole
Lørdag den 30. april opførte eleverne fra friskolen skuespillet” Hobbitten”.
Der var mødt ca. 150 mennesker op til cafe’arrangementet, og det var tydeligt, at
børnene nød at optræde for den store publikumsskare. Stykket varede lige godt
en time.
Nogle år vælger vi at lade børnene spille skuespil klassevis, men engang imellem
er det også helt fint at alle er fælles om at indstudere et stykke.
Venlig hilsen
D. Lundgaard
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Strellev puljepasningsordning
Strellevs dagplejemor hedder Ellen Smidemann. Hun bor Tarpvej 13 på
en nedlagt landejendom med en dejlig, stor lukket have, med mange muligheder for store udfordringer for børn i alle aldre.
Dagen går med at lege, synge og gå ture på heden, hvor kun fantasien
sætter grænser for, hvem/hvad der er I skoven. Hvis det regner, kan vi
lege i stalden, som er ombygget til indendørs leg med cykler, dukkevogne, traktorer, mm.
Vi har åbent fra 6.30 til 16.30 mandag til torsdag, fredag fra 6.30 til 14.30,
eller efter aftale.
Med venlig hilsen
Jette Thygesen Formand
Trine Nielsen
Gudrun Mikkelsen
Dorthe Modler
Karen Rewaldt

Frieri på Lynevej
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Rengøringshjælp søges til Strellev Forsamlingshus.
Da Thora desværre, efter lang og tro tjeneste, har valgt at stoppe
med rengøringen pr. 31/12 2005, vil vi gerne have en anden til
at overtage denne tjans.
Er du interesseret, kan henvendelse ske til
Formand Tage Johannesen, tlf. 75 25 01 18

Ledig udstillingsplads
Har du/I lyst til at udstille i vinduet på hjørnet af Adsbølvej og Lynevej?
Henvendelse til: Tage Johannessen, tlf. 75 25 01 18.

Efterlysning
Jeg blev fodt i Strellev den 5. Oktober 1938 og undrer mig om Mette Olgaard
>?
> stadig bor i byen. Hun har to dotre, og vi plejede at skrive til hinanden
> men det har varet laenge siden, og jeg har ikke hendes addresse laengere.
> Vi
> legede sammen for min familie og jeg flyttede til Odense i 1946.
>
> Jeg bor normalt i Bountiful, Utah, USA, men er i dette aar boende i
> Almaty,
> Kazakhstan som Humanitarian Missionaer.
>
> Mange hilsener
>
> Ruth Lauridsen Radmall
>
> Grant & Ruth Radmall
> LDS Charities
> Almaty, Kazakhstan
> gradmall@nursat.kz
> gradmall@aros.net
>
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Fornyelse af strellev.dk hjemmeside
Til alle i Strellev og omegn:
Som I forhåbentlig allerede ved, har Sogneforeningen for nogle år siden lavet en
landsbyhjemmeside om Strellev.
Den trænger nu til at blive fornyet, da en hjemmeside for at blive læst hele tiden
skal forny sig.
Jeg vil derfor gerne opfordre alle til at kigge hjemmesiden igennem og komme
med forslag til mig via hjemmesiden eller på btg@privat.dk. Specielt vil jeg opfordre vores foreninger og lokale til at udnytte muligheden for at få jeres sider
kigget igennem og ajourført.
Til lokale virksomheder:
Vi vil gerne lave reklame for jer. Måske som et link til jeres egen hjemmeside
eller jeg kan lave en side til jer med jeres logo og en kort beskrivelse, hvis I ikke
i dag har nogen hjemmeside. Hvis I selv laver et layout koster det ikke noget. Ellers kan jeg evt. hjælpe jer med at udforme noget.
At vores hjemmeside bliver set har vi fået nogle eksempler på:
2 henvendelser fra USA fra gamle Strellev folk, der læser nyheder fra Strellev på
den måde. Se bl.a. efterlysningen i Sognebladet i dette nr.
1 henvendelse fra nuværende beboer, der er udenlandsk, men alligevel kan følge
med. Jeg citerer:
Hej Bent
Jeg sad og ledte efter en e-mail adresse til Strellev jagtforrening, uden
dog at finde den. Så fandt jeg din adresse og tænkte, at du måske ville
videresende, eller sørge for at de rigtige personer får brevet. Jeg vil samtidig gerne fortælle, hvor glad jeg er for jeres hjemmeside. Jeg er tilflytter
til Strellev og har kun boet her siden oktober sidste år. Jeg blev udsendt,
som soldat til Irak i Febuar måned og har derfor svært ved at følge med i
det lokale. Derfor er det rart med denne side, hvor man kan følge med i
det hele.
Jeg vil I den sammenhæng også gøre opmærksom på, at gamle numre af Sognebladet kan læses på siden.
Jeg håber, at dette har givet mange lyst til at være med til at præsentere vores by
på nettet, således at vores hjemmeside bliver endnu mere attraktiv. Til glæde både for os selv og andre, der er interesseret i Strellev.
Venlig Hilsen
Bent Gregersen
Lynevej 37
Strellev
btg@privat.dk
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Program for sportsugen 2005 i Strellev.
(ret til ændringer forbeholdes)
Onsdag, den 8. juni:
Kl. 19.00 Sponsor Banko i Lyne Hallen
Torsdag, den 9. juni:
Kl. 19.00 Gåtur i Strellev området
Fredag, den 10. juni:
Kl. 18.30 Bobspil i teltet for Børn
turnering, børn meldes til 2 og 2
Kl. 19.00 Cykling på kondicykler
Hvem kører længst på tid??
Kl. 19.00 Oldboys spiller fodbold mod Krusbjerg
Kl. 21.00 Rafleturnering.
Kl. 22.00 Netparty.
Lørdag, den 11. juni:
Kl. 10.00 Børnearrangement:
Kl. 11.00 Flugtskydning
Kl. 11.30 Fodboldturnering
Miniput, Lilleput og Piger spiller kampe
Kl. 13.00 Åbent hus Billard
Kl. 14.30 Bage konkurrence m/kaffebord kl. 15.00
Kl. 16.30 Look - A – Like:
Kl. 19.00 Spis sammen aften
Kl. 21.00 Spånpladekast
Søndag, den 12. juni.:
Kl. 9.00 Fælles morgenkaffe i teltet
Kl. 10.00 Gadedyst
Kl. 12.00 afprøvning af nøgler
OPRYDNING
Der vil som sædvanligt være salg af is, slik, sodavand, pølser m.m. samt tombola
og fiskedam i teltet og nøglesalg, hvor gevinsten er en splinterny cykel..
Sportsugeudvalget:
Erik Stenholt, tlf. 75 25 00 62(formand)
Berit Brødsgaard tlf. 75 25 07 70
16

Sommerfest 2005.
Lørdag den 18 juni
Klokken 19.00-02.00
i Lyne hallen
Menu: (leveres af Lone, Lyne hotel)
Sild og karrysalat
Kalvefilet, fyldt kalkun og glaseret skinke med smørstegte kartofler og ½
bagekartoffel med bacon/mos
Bearnaise og paprika sauce
Salatbar, dressing og flutes.
Stort frugt og dessertbord
Kaffe og The.
Musik & underholdning:
Bent Junker og Ole Skovhøj
Lokal revy
Billetpris: (sidste frist for tilmelding 12. juni)
175,- kr. pr. person
Billetter kan købes af billetsælgere, som bliver belønnet efter hvor mange billetter de sælger..
(belønningen overrækkes ved sommerfesten)
Min. 15 billetter = 1 genstand
Min. 25 billetter = ½ fl. Snaps eller
2 flasker vin
Min 35 billetter = 1/1 fl. Snaps eller
4 flasker vin

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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Lørdag den 13. August 2005

Kl. 08.00 Markedet åbner
Kl. 08.00-09.30 Kaffe og rundstykker i teltet
Kl. 09.30-10.30 Indvejning: traktorer i Lyne
Kl. 11.00 Traktortræk
Kl. 11.30-12.30 GRATIS pølsebord i teltet
Kl. 12.00-16.00 ”Shamrock” spiller i teltet
Kl. 16.00 Præmieoverrækkelse på pladsen
Kl. 19.00-02.00 Vi serverer helstegt okse og gris
kæmpe salatbord.
Spis hvad du kan for 125,00 kr.
Børn under 12 år 50,00 kr.
”YO-YO” spiller og underholder i
teltet

Søndag den 14. August 2005

Kl. 09.00 Markedet åbner
Kl. 09.00 Kaffe og rundstykker i teltet
Kl. 10.00 Gøglergudstjeneste v. Vestager
Kl. 10.30 Indvejning: havetraktorer i Strellev
Kl. 11.00 Havetraktortræk
Kl. 12.30 Biksemad i teltet
Tilmelding:Traktortræk og havetrakKl. 15.00 Udtrækning af lotteri og
tortræk senest den 10. august
præmie
overrækkelse
Bjarne K. Lauersen tlf. 76 98 40 42/
Tarm
Kom og gør en
28 20 39 88
Lyne

Strellev Heste &
Kræmmermarked
Ølgod

Varde
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Stadepladser kan bestilles
v. Lyne Brugs 75 25 00 08

Lørdag den 13. August 2005
Kl. 09.30-10.30 Indvejning hos DLG, Lyne
Kl. 11.00
Traktortræk i Strellev
Vægtklasser:
0 – 4.400kg farmerklasse
0 – 4.400 kg standard
4.400 – 5.700 kg standard
5.700 – 7.500 kg standard
7.500 – 10.000 kg standard
10.000 – 12.000 kg standard
Tilmeldingsgebyr: kr. 125
Tilmelding senest den 10. august 2005:
Bjarne K. Lauridsen Tlf. 76 98 40 42/
28 20 39 88

Søndag den 14. August 2005

STRELLEV JAGTFORENING
Træningsskydninger:
Der er 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.
Præmieskydning: Lørdag den 4. juni kl. 1000
Sportsugeskydning: Lørdag den 11. juni
Hovedskydning: Lørdag den 6. august 930
19

K i rk e n y t
GUDSTJENESTER 2005
STRELLEV KIRKE
JUNI:
5. 2. s. e. trin.
12. 3. s. e. trin.
19. 4. s. e. trin.
26. 5. s. e trin.

9.00 Vestager
19.30 Buelund
10.30 Buelund
9.00 Buelund

JULI:
3. 6. s. e. trin. 10.30 Vestager
10. 7. s. e. trin. Ingen
17. 8. s. e. trin. 19.30 Vestager
24. 9. s. e. trin. 9.00 Buelund
31. 10. s. e. trin. 10.30 Vestager
AUGUST:
7. 11. s. e. trin. 10.30 Vestager
14. 12. s.e.trin. 10.00 Vestager
Markedsgudstjenes.
21. 13. s.e.trin. 10.30 Buelund
28. 14. s. e. trin. 10.30 Buelund
SEPTEMBER:
4. 15. s. e. trin. 19.30 Vestager
11. 16. s. e. trin. 10.30 Vestager
FERIE
Jens Thue Buelund har ferie fra
den 27. juni til den 17. juli.

VEDR. PRÆSTERNES BESØG PÅ
SYGEHUSENE kan det oplyses, at de
ikke længere har adgang til
patientlisterne. Derfor er henvendelse
nødvendig, når der ønskes besøg.
UDFLUGT
Der er ældreudflugt tirsdag den 21. juni
kl. 13.00 - 18.30.
Nærmere herom i Ugebladet.
Ældremøder i præstegården.
Møderne for ældre og andre interesserede bliver i år tirsdag den 2. august, onsdag den 3. august og torsdag den 4. august. Alle dage kl. 14.30.
Der kommer nærmere i Ugebladet om
tilmelding og kørsel.

KIRKEBIL
Hvis der ønskes kørsel til gudstjenesten, bestilles Palles Taxi, tlf. 75 24 56 Markedsgudstjenesten den 14. august
afholdes i teltet på markedspladsen.
92.
Kirkens hjemmeside: Søg under www.
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Menighedsrådets mødedatoer
Menighedsrådet holder møde mandag d. 8.
august kl. 19.00 ved kirken, tirsdag d. 20.
september kl. 19.30 på skolen og torsdag d.
17. november.
Udflugt/studietur.
Menighedsrådet arbejder i øjeblikket med
om der kan arrangeres en udflugt/studietur
til Holland med to overnatninger i forbindelse med Kristi Himmelfart 2006.
Så snart der er besluttet noget herom, vil
man blive orienteret. HV.

Nyt lys i kirken.
De sidste penge fra arven efter Anna og Anton Andreas Olesen er blevet brugt til at købe lys til koret i
kirken. Der er købt en 6-armet messing lysekrone (Bejsnap ringkrone)
og fire 3-armede væglamper. De
eksisterende væglamper er blevet
flyttet til tårnet.
På menighedsrådets vegne
Lene Hvergel.

Tale til konfirmanderne.
Kære konfirmander.
Kære Michael og Torben.
Vi er nu nået til det punkt i ritualet, hvor der står, at præsten holder en tale til
konfirmanderne.
At blive konfirmeret er at markere at nu er jeres undervisning afsluttet.
Det er undervisningen hos præsten, der er det nye. Kirken har I jo kendt hele jeres liv. Kirken er jeres kirke. Det er derfor, at der ikke står nogen og byder jer
velkommen, når I kommer. Det er derfor, der ikke er nogen, som står og siger
farvel til jer når I går.
Sådan er det jo også derhjemme. Hjemmet er jeres hjem: hjemmet er hjem med
selvfølgelighed.
Sådan er kirken også kirke med selvfølgelighed. Den er vores kirke, ligesom
hjemmet er vores hjem. Det er i hjemmet, at alting begynder. Hvis der ikke var
noget hjem, så var der heller ikke nogen kirke, i hvert fald ikke her hos os.
Her i kirken er der ord hele tiden.
Ja, der er også et præludiuim og et postludium, men ellers er det hele ord.
Der er hveken gulvvask eller opvask eller storvask her i kirken. Alt det praktiske
hører til i hjemmet. Her i kirken er de store ord. I hjemmet er alle de små ord.
Når man både har de store ord og de små ord, så har man alt, hvad man har brug
for. Så er der ikke noget, som kan skade én.
Det er derfor at undervisningen har bestået i historie efter historie. Der har været
bibelshistsorie. Der har været Danmarks-historier. Der har været verdens21
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historier. Der har været lokal-historier. Ja, og måske har jeg også af og til fortalt
noget om mig selv og min familie.
Målet med det alt sammen har været indirekte at fortælle jer, at det er jeres det
alt sammen både på godt og på ondt.
En af de historier, som jeg fortalte jer: Ja, jeg læste den endda for jer er historien
om hvordan Pippi arrangerede ”Hvem ved hvad”.
Som bekendt gik Pippi ikke i skole. Hun boede sammen med hr. Nelson og sin
hest henne i Villa Villekulla. Men en dag da hun med sin hest kom hen for at
hente Tommy og Annika, så havde frk.Rosenblom, der var en rig, gammel dame
arrangeret ”Hvem ved hvad.”
Dem der kunne svare rigtigt fik en belønning.
Var man fattig, kunne man få gratis skolebespisning og lyserøde uldunderbukser. Havde man ikke brug for det, så fik man en slikpose.
Børnene var stillet op efter hvor mange søskende de havde. Slikposerne skulle jo
også være af forskellig størrelse. Alt blev skrevet op. Dem, der ikke kunne svare
rigtigt, blev stillet op i en krog, hvor de kunne skamme sig.
Da Pippi ankom var alt i gang. Så kom Pippi. Hun gik hen i rækken ”børn uden
søskende”. Trængte sig frem og gik lige hen til frk. Rosenblom.
”Undskyld, men jeg var ikke med fra begyndelsen”, sagde hun. ”I hvilken række
skal man stå, når man ikke har fjorten søskende, hvoraf 13 er små vanartede
drenge?”
Frøken Rosenblom så meget misbilligende ud. ”Du kan indtil videre blive stående, hvor du står”, sagde hun. ”Men jeg vil næsten tro, at du meget snart kan flyttes over til rækken med børn, der skal stå og skamme sig”. Så er tonen slået an.
Sådan fortsætter det da også.
Pippi bliver vejet, så man kan se om hun trænger til suppe. Det gør hun ikke.
Så skal hun stave til søsyg. Det gør hun højt og lydeligt: ”S-ø-d-s-y-k”
Retskrivningsordbogen staver det nu helt anderledes. Ja, så var det heldigt, at du
ville vide hvordan jeg stavede det sagde Pippi. Sørg nu for at det bliver rettet i
retskrivningsordenbogen hurtigst muligt.
”Hvornår døde Karl den Tolvte?”
”Åh, er han nu også død!” råbte Pippi. ”Jamen det er dog forfærdeligt, så mange
mennesker der går bort i denne tid. Og jeg er sikker på, at det aldrig var sket,
hvis han havde holdt sig tør om fødderne.”
”Skriv det ned”, sagde frøken Rosenblom med isnende stemme til skriverne.
”Ja, gør det endelig” , sagde Pippi. ”Og skriv også ned, at det er godt med blodigler på kroppen. Og så bør man drikke lidt varm petroleum ved sengetid. Det
kvikker op.”
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Så følger spørgsmålet om hesten har stribede kindtænder. Spørg den selv, siger
Pippi.
Det sidste spørgsmåler er, om hvad der sker, hvis Per og Poul skal dele en lagkage. Hvis Per får en fjerdedel, hvad får Poul så? ”Mavepine”, sagde Pippi.
”Skriv det ned”, sagde hun alvorligt. ”Skriv at Poul får mavepine”.
Så bliver Pippi sendt over til rækken med børn, der skal skamme sig.
Der er gråd og tænderskæren. Børnene snøftede og græd ved tanken, om hvad
deres forældre og søskende ville sige, når de kom hjem uden penge og uden bolsjer.
Pippi arrangerer derfor sin egen ”Hvem ved hvad”.
Når hun spørger dem, om de kender nogen, der er død, ja, så kender de gamle
fru Pedersen i nummer 57. Kender de så ikke flere. Nej, det gjorde de ikke.
Så måtte Pippi hviske: ”Karl den Tolvte selvfølgelig”.
Det sidste spørgsmål er: ”Hvis Per og Poul skal dele en lagkage, og Per absolut
ikke vil have noget men sætter sig hen i en krog og gumler på en lille tør skorpe,
hvem bliver så nødt til at opofre sig og sætte hele lagkagen til livs?”
”Poul!” råbte alle børnene. ”Jeg gad nok vide, om der nogen steder findes så
dygtige børn som jer”, sagde Pippi. ”Men nu skal I også få jeres belønning.”
Og op af lommen tog hun en hel masse guldpenge, og alle børnene fik hver en
guldmønt. Hvert barn fik også en stor pose bolsjer, som Pippi tog op af rygsækken.
Og sådan gik det til, at der blev stor glæde blandt alle de børn, der egentlig skulle
skamme sig. Og da frøken Rosenbloms forhør var forbi, og alle gik hjem, var
der ingen, der havde mere travlt end de børn, der havde stået i skammekrogen.
Men først stimlede de sammen om Pippi.
”Tusind tak, kære Pippi”, sagde de. ”Tak for pengene og bolsjerne.”
”Åh, jeg be´r”, sagde Pippi. ”Det behøver I ikke at takke for. Men at jeg har forskånet jer for lyserøde uldbukser, det må I aldrig glemme.”
Sådan som vi bliver opmuntrede af, at høre om hvordan Pippi gør de børn glade,
som egentlig skulle skamme sig, sådan er det meningen, at vi skal blive opmuntrede af, at høre om, hvordan Gud er kærlighed.
Det er derfor at vi har hørt bibelhistorie, verdenshistorie, Danmarkshistorie og
lokalhistorie.
Der har vi hørt om kampen for at kærligheden kan sejre.
Det har ikke altid været lige til at se. Men det er det vi kæmper for.
Sådan er det i vore hjem. Sådan er det her i kirken.
Det er kærligheden, der skal sejre. Det er derfor vi bliver døbt som små. Vi skal
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Konfirmanderne i Strellev Kirke
15. maj 2005
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Aktivitetskalender
Juni:
6. Præmiewhist
7. Avisindsamling *
8.-12. Sportsuge på Strellev Stadion *
18. Sommerfest i Lyne Hallen *
20.
Præmiewhist
21.
Menigheds rådets udflugt *
23.
Sankt Hans aften i Brinkerne *
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Juli:
4. Præmiewhist
18.
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