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Strellev Sogneforening: 
Formand:Berit Brødsgaard    75 25 07 70 
Sognets hjemmeside:                        www.strellev.dk 
Strellev Menighedsråd: 
Formand: Birthe Jensen 75 25 00 26 
Kasserer: Anders Peter Breum 75 24 44 82 
Graver: Karen Løvstrup Jensen 75 25 01 97 
Kirkeværge: Lene Hvergel 75 25 01 30 
Kirkens hjemmeside:                 www.strellevkirke.dk 
Præster:   
Hans Vestager 75 24 40 65 
Jens Thue Buelund 75 24 46 62  
Strellev Foredragsforening: 
Formand: Niels Aksel Dalgas 75 25 06 09 
Strellev Forsamlingshus: 75 25 02 55 
Strellev Børnehave & fritidsordning: 75 25 07 30 
Formand: Marianne Schlüter 75 24 60 86 

Strellev Friskole: 75 25 01 14 
Formand: Hans Vestager 75 24 40 65 
Leder: Dorte Lundgaard 75 25 03 53 
Strellev Puljepasningsordning: 
Formand: Jette Thygesen 75 25 04 34 
Strellev Vandværk: 
Formand: Bent Gregersen                       75 25 01 70 
Strellev Svømmeklub: 
Kontaktperson: Dorte Lundgaard            75 25 03 53 

Strellev Jagtforening:                      
Formand: Ernst Øllgaard   75 25 02 75 
                                                  E-mail:  eol@mail.dk     
Kasserer: Knud Jensen 75 24 56 83 
Jagtforeningens hjemmeside:        
           www.strellevjagtforening.dk 
SLGU: 
Forretningsudvalget: 
Formand, PR: Kent H. Sørensen          75 25 03 64 
Kasserer: Birgitte Christensen           75 25 08 22 
Sekretær: Louise Hvelplund          75 25 04 08 
Udvalgsformænd: 
Fodbold: Susanne Højvang          75 25 05 08 
Håndbold: Benny Lange           75 25 02 82 
Gymnastik: Lene Heiselberg                    97 15 76 26 

Billard: Anders Jensen           75 25 03 87 
Badminton: Vagn Andersen          75 25 02 31 
Stavgang: Pia Børsting           75 25 02 62 
Ungdomsklub: Marianne Nielsen ??? 

Sportsuge: Susanne Højvang 75 25 05 08 
Strellev Heste- og Kræmmermarked: 
Formand: Inger Nielsen                           75 25 00 07 
Bladudvalget:  
Kontaktperson: Inger Jensen                    75 25 03 87
  

 

FORENINGSOVERSIGT: 

 

Redaktionen ønsker alle læsere  

en god sommer 

Oplevelser som soldat i Irak.  

Af: Kenneth Nielsen, Tarpvej 

Jeg er som tilflytter til området blevet 
opfordret til at skrive en smule om mig 
selv og mine oplevelser som soldat ud-
sendt i Irak.  
Jeg og min kæreste Netti kommer beg-
ge fra Nordvestjylland (Thisted), hvor 

vi havde boet i en mindre lejlighed i et 
par år. Da jeg var blevet færdig med 
min uddannelse som tømrer, havde vi 
fået lyst til at købe hus. Vi valgte for 
snart 1½ år siden at finde et nedlagt 
landbrug, hvor der var mulighed for at 
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have en del dyr og som samtidig var 
noget der trængte til en kærlig hånd. 
Heldige som vi var, faldt vi over en 
lille plet på landkortet kaldet Strellev. 
Et navn, der ikke lyder af meget, men 
som man med tiden finder ud af, læg-
ger navn til et samfund med mange 
utrolige søde, hjælpsomme og ofte me-
get sjove mennesker, der ikke er blege 
for at gå sent i seng.  
Det første indtryk vi fik af byen, var de 
mange, mange børn der var overalt - og 
dernæst alle deres heste, som de kom 
skridtende forbi med. Det tog sin tid at 
få sat navne på dem alle sammen og så 
dernæst finde ud af, hvor de hørte 
hjemme! 
Som sagt kom vi hertil november må-
ned 2004 og allerede 3½ måned efter 
flytningen, uden egentlig at have mødt 
alle naboer blev jeg fra Jydske Dragon-
regiment i Holstebro udsendt som spej-
der (SPJESK) til Irak i ½ år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg havde været værnepligtig i ca. et 
halvt år, da jeg skulle tage stilling til, 
om jeg ville med til Irak eller ej. Det 
var en utrolig svær beslutning, men når 
jeg ser tilbage nu, er jeg ikke i tvivl 

om, at jeg valgte det rigtige. Jeg har 
aldrig været i tvivl om, at jeg gerne 
ville af sted, men et halvt år er længe, 
og en sådan beslutning kan umuligt 
tages uden at have baglandet i orden. 
Der har i hele perioden op til udsendel-
sen været en utrolig positiv stemning i 
familien, og ingen har heldigvis prøvet 
at få mig til at springe fra. Kun fra min 
kæreste var der en overgang en vis be-
kymring ved det hele, men det ville 
nok også være mærkeligt andet. Den 1. 
december samledes hele det hold, der 
et par måneder senere skulle af sted 
som Irak Hold 5.  
Det var to måneder med et hårdt pro-
gram, hvor vi hele tiden havde nok at 
se til, og vi var kun hjemme i weeken-
den. Vi var seks mand i hver gruppe og 
var faktisk sammen i døgndrift, så der 
gik ikke længe før vi kendte hinanden 
ret godt. Det er utrolig vigtigt, at vi 
fungerer godt sammen i gruppen, da 
det er dem, man skal kunne stole på, 
når det brænder på i felten. Vi var en 
god blandet gruppe med både “gamle” 
og nye folk. To på omkring 35, en på 
30 og tre omkring 22. Vi nye tog ved 
lære af de gamle, som havde været af 
sted før, og da de to måneder var gået, 
følte vi os godt klædt på til opgaven 
sydpå.  
Datoen var blevet den 15. feb., og vi 
skulle endelig af sted. Nu skulle vi se 
om det virkede i praksis, det vi havde 
lært. For et er at være i Oksbøl og høre 
en eller anden instruktør fortælle om 
vejsidebomber og beskydning af for-
skellige arter, noget andet er at være 
der, når det virkelig sker. Vi skulle mø-
des i Holstebro, hvor vi skulle videre 
med bus til Kastrup lufthavn og så der-
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fra til Kuwait.  
 
Da vi forlod Danmark, var der vel om-
kring 5 graders frost og en hel del sne, 
så vi glædede os til at komme ned i var-
men. Det skulle dog vise sig ikke helt 
at være så varmt, som vi havde håbet 
på. Der var kun omkring 5 graders var-
me og en ret kraftig vind, så det må 
siges at vi var noget skuffede (det blev 
dog hurtigt varmere, op til 60 grader i 
skyggen). Da vi var landet i Kuwait, 
blev vi i bus transporteret det sidste 
stykke til Camp Danevang.  

 

Den danske lejr Camp Danevang er en 
mindre lejr, som ligger i et hjørne på en 
stor britisk base. Shaiba Log Base er 
navnet på basen, og her kan man frit 
færdes, som man har lyst til. Der er der 
mulighed for at købe alt lige fra DVD 
film, slik og sodavand, tøj osv. osv. 
Man kunne gå på pizzeria, gå til frisør, 
spille golf, ja mulighederne var mange. 
Det var dog begrænset hvad vi havde 
tid til, men lidt fritid havde vi da ind i 
mellem.  
Da vi var ankommet til lejren, skulle vi 
indkvarteres i vores fab, som vi skulle 
bo i de næste 6 måneder. Fab er navnet 
på de beboelsescontainere vi boede i. 
De var vel omkring 12 m2, og vi boede 
3 i hver, så der var ikke så meget plads 

at gøre godt med. Samtidig er det lang 
tid at gå op og ned af de samme folk, så 
det er vigtigt at man kan enes med dem. 
Jeg syntes det gik utrolig godt i vores 
fab, og vi undgik skænderier og andre 
problemer. 

To dage efter vi var ankommet til Irak, 
skulle vi køre vores første patrulje. Det 
var en stille og rolig tur, hvor vi skulle 
eskortere de sidste fra hold 4 til luft-
havnen, så de kunne komme hjem. Næ-
ste dag var det meningen, at vi skulle 
på skydebanen og indskyde vores vå-
ben. Vi fik dog en anden opgave, idet 
der havde været en del skyderi i byen 
Al Harta, som er en forstad til Basra. 
Det havde udviklet sig til en stamme-
krig, og vores opgave blev at patruljere 
i området og undgå at det blussede op. 
Her lærte vi, at det ikke kun er de voks-
ne folk i Irak, der kan give problemer, 
men i særdeleshed også børnene. Jeg 
tror, de kunne mærke på os, at vi var 
nye og måske lidt usikre på, hvordan vi 
skulle tackle dem. De var utrolig nær-
gående og prøvede hele tiden at komme 
så tæt på bilerne, at de kunne stjæle et 
eller andet. Der er før nogen, der har 
mistet udrustning, og tit er det, når bør-
nene har været lidt for tæt på. De var 
fuldstændig ligeglade med, hvad vi sag-



5 

de eller gjorde. Vi lærte dog hurtigt at 
være lidt mere hårde, og det virkede.  
Jeg fik inden afrejsen til Irak en lille 
kalender af min mor, som hun syntes, 
jeg skulle bruge som dagbog. Jeg havde 
dog bestemt, at jeg ikke ville gøre det, 
da jeg syntes, det var lidt “tøseagtig”. 
Efter et par dage bestemte jeg mig dog 
alligevel for, at jeg da altid kunne skri-
ve et par linier om dagen. Da jeg først 
var kommet i gang, kunne jeg slet ikke 
komme i hold igen. Det viste sig hur-
tigt, at der i den lille kalender ikke var 
nær nok, og jeg valgte derfor i stedet at 
skrive dagbogen på computer, og jeg 
fik skrevet næsten 100 sider, med bille-
der i mellem. Der er mange gode histo-
rier fra hverdagen, og nu er jeg da glad 
for at jeg gjorde det. Det er sjovt at læ-
se om de mange ting, man allerede har 
glemt.  
Generelt må man sige at Irak hold 5, 
som jeg var på, blev et rimeligt roligt 
hold, og vi havde ikke de helt store 
ulykker, som både hold 6 og nu hold 7, 
som begge har mistet personel. Der var 
naturligvis både vejsidebomber og be-
skydning. Vi var dog så heldige, at der 
kun var materiel skade og ingen alvorli-
gere personskade.  

Vi var tre spejderdelinger, som på skift 
skulle være en uge i noget der hedder 

Cimic House. Der skulle vi holde vagt 
og køre patrulje i området. Det var i 
starten utrolig primitivt, og vi sov i en 
gammel fangekælder (siges det) og le-
vede af feltrationer. Det blev dog med 
tiden bedre, og til sidst ville vi lige så 
gerne bo der, som i lejren.  
En nat mens jeg sad på vagt på taget af 
Cimic House, hørte jeg på et tidspunkt 
et skud få hundrede meter fra min post. 
Ikke at det var usædvanligt, tværtimod. 
Der var hele tiden nogen der skød et 
eller andet sted, men det vænnede man 
sig til. Et minuts tid efter skuddet er der 
én i nærheden der råber, at vores de-
lingsfører er blevet skudt i nærheden af 
os. Jeg finder hurtigt stedet med min 
NVG (kikkert til at se i mørke med) og 
kan se nogle folk med våben. Jeg tog 
mit LSV (Let Støtte Våben), som har 
monteret nat kikkert og kunne derfra 
hvor jeg var følge med i det hele. Jeg 
kunne kun se vores egne folk på stedet, 
men kiggede hele tiden i området, for at 
se efter andre personer. Kort efter kørte 
et sanitetskøretøj fra Cimic House, for 
at hente ham, der var blevet skudt. Det 
viste sig dog, at det var ham selv der 
havde skudt sig i benet, og at det ikke 
var alvorligt. Han blev et par dage efter 
hjemsendt, men fik ingen varige men. 
Var det det værd? Gør vi en forskel 

dernede?  
Det er de to spørgsmål, jeg altid bliver 
spurgt om af folk, og til det kan jeg kun 
svare to gange ja. 
Det er naturligvis lang tid at være væk, 
men det er helt sikkert en oplevelse for 
livet, og jeg fortryder ikke et sekund, at 
jeg valgte det. Inden jeg tog af sted, fik 
jeg at vide, at mange forhold går i styk-
ker efter en udsendelse. Jeg ser sådan  
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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  
Annika Bertelsen 75 25 09 09  eller  
Frede Øllgaard 75 25 02 78 
 

på det, at hvis man kan klare dette og 
være væk fra hinanden i et halvt år, kan 
man sgu klare det meste. Om vi gør en 
forskel, ja det burde vi næsten spørge 
de lokale irakere om. Jeg ved, at vi gør 
en forskel, og irakerne er glade for de 
danske soldater. Når vi var ude og køre, 
var folk altid glade og vinkede til os. 
Det er klart, at det vi hører herhjemme i 
medierne mest er negativt. Der er ikke 
meget ved for tv og aviser, at vise glade 
folk fra Irak. Det er der ingen penge i. 
Folk vil høre om ulykkerne, terrorister 
og om, når der sker en ulykke. Det er 
en så lille procentdel af irakerne, der er 
imod de danske styrker, men det hører 
vi bare ikke om. Danske soldater opret-
holder ro og orden i det danske an-
svarsområde og hjælper økonomisk 
med genopbygning af sociale facilite-
ter.  
Der vil gå lang tid, før irakerne selv 
kan styre deres land, og så længe må vi 
naturligvis blive og yde den hjælp vi 
kan. Der er mange folk der mener, at vi 
efter at have mistet to danske soldater 
inden for kort tid, burde trække os ud af 
Irak. Naturligvis skal vi ikke det. Det er 
selvfølgelig sørgeligt at have mistet 
dygtige folk, men det kan da ikke kom-

me bag på nogen, at det kunne ske og 
vil ske. Folk skal også lige huske på, at 
ingen danske soldater bliver tvunget til 
at tage af sted - tværtimod. Man får 
hele tiden at vide inden man tager af 
sted, at man skal tænke sig godt om og 
være sikker på, at man er 100 procent 
klar på opgaven. Det er jo ingen bade-
ferie, men krig.  
 
Kenneth Nielsen 
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Strellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev Sogneforening 
 

 

Fredag den 23. juni 2006 fra kl. 18.30 
afholdes traditionen tro Sankt Hans Aften i Brinkerne 

 
  Der kan købes pølser, øl, vand, kaffe og slik.  
 
  Bålet tændes kl. ca. 20.30. 
 

VEL MØDT TIL EN HYGGELIG AFTEN 
 

Arr. Strellev Sogneforening. 
 

               

 STRELLEV JAGTFORENING 
 

 

Flugtskydning: 
Træningsskydninger: Hver mandag kl. 18.30 - 21.00 på Lyne Jagtforenings 
bane. 
Sidste gang den 7. august. Der er vandrepokal til årets bedste skytte i trænings-
skydningerne. 
 
Afslutningsfest: Fredag den 25. august kl. 19.00 
 
Præmieskydning: 2. pinsedag den 5. juni kl. 10.00 
Sportsugeskydning: Lørdag den 10. juni 
Hovedskydning: Lørdag den 12. august kl. 9.30 
(Foregår på Lyne Jagtforenings bane) 
 
Riffelskydning: 
Hjortebane:  Lørdag den 17. juni kl. 13 – 16 i Måde 

 



8 

Referat fra fællesmødet d. 6.-4. 2006 
 

Sogneforeningen: 
Det har været et stille år i sogneforeningen. Møllepladsen er blevet etableret. Der 
har været arrangeret bowlingaften og sankthansaften. 
Sogneforeningen blev indbudt til ØHH, som tog initiativ til at få lavet et lokal 
landsbynetværk for Ølgod og omegnssognene. 
Her har sogneforeningen udpeget Tage Johannessen. 
Der har været afholdt stidage. 
Sogneforeningen har haft sendt medhjælpere til bankospil i Lyne hallen. 
 
Foredragsforeningen: 
Der har været afholdt julemarked og vinterfest. Loppemarkedet er udsat indtil 
videre. Der var for få effekter. 
Foreningen hjælper til ved bankospillet i Lyne. 
Man regner nu med at lade salen male af professionelle. 
Gulvet skal slibes ned og lakeres efterfølgende, hvis der bliver råd til det. 
 
Vandværket: 
Der er kommet nyt filter i vandværket. Der er investeret ca. 300.000,- kr. 
Der er ingen ændring i bestyrelsessammensætningen. 
 
Bankoforeningen: 
Bankospillet har givet ca. 92.000,- kr. i overskud i det forløbne år. 
Der er i gennemsnit 225 personer pr. gang. 
Udbetaling af præmier ligger ca. på 22.000,- kr. pr. gang. 
Der kører ikke længere nogen bus til bankoaftnerne. Herved spares ca. 950,- kr. 
pr. gang. 
 
SLGU: 
Der blev valgt en ny kasserer på generalforsamlingen. 
Der har været fremgang i medlemstallet af gymnaster. 
Sportsugen holdes skiftevis i Strellev og Lyne. 
Der har været afholdt loppemarked i 2005. 
Sportsuge i Lyne i 2006 – med sommerfest d. 17.-6. 2006. 
Der mødte kun ni personer op til generalforsamlingen. 
Det er besluttet nu, at det er voksne, der skal stå for at træne boldspil. 
 
Bladudvalget: 
Seneste nummer af bladet er blevet lavet på Ugebladet i Ølgod. Dette koster 25% 
mere, end når den trykkes af Harry Larsen. 
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 Sognebladet sendes med til Ny Varde Kommune. 
 
Jagtforeningen: 
Til generalforsamlingen møder halvdelen af medlemmerne op. Foreningen blev, 
på baggrund af golfbanen,  forvist til Lyne flugtskydningsterræn, men det går 
fint med at skyde i Lyne. 
Præmieskydning er det store hit. Der kommer mange til arrangementet, og der 
laves ca. 6 – 8000 kr. 
Der bliver arrangeret lokal pokalskydning her til sommer. 
Pokaloverrækkelsesfesten foregår på Adsbølgaard. Hertil møder ca.25 personer 
op. 
 
Riffelskydning, St. Bededag på Nymindegabbanen. 
I juni skydes der til løbende vildt på 100 m. afstand i Esbjerg. 
Fællesjagt i Strellev for især unge jægere. Her betaler man for forplejning ( 100,- 
kr. ) 
Og d. 9. dec. afholdes der skydning på de marker, hvor der gives tilladelse til at 
gå. 
Rævejagt efter d. 15. jan. Der afholdes to rævejagter. 
 
Jagtforeningen har fået etableret en hjemmeside. 
 
Der er 70 medlemmer i jagtforeningen. Der har været 50% fremgang i medlems-
tallet. 
 
Friskolen: 
Til sommer er elevtallet igen oppe over de 50. Der er 6 indskrevne børn til den 
kommende børnehaveklasse, og alle elever i den nuværende 7. klasse bliver i 8. 
klasse. 
Der arbejdes for tiden på højtryk med at fremkomme med ideer til lidt nybygge-
ri. 
Tanken er, at bygge et multilokale, hvor der både kan være fællestime og musik-
lokale. 
Måske kan der også blive tale om ombygning af toiletter. 
 
Evt. 
På fællesmødet blev det besluttet, at foredragsforeningen og sogneforeningen 
skal mødes for at drøfte en evt. sammenlægning af de to foreninger. Niels Aksel 
tager  initiativ til at indkalde til mødet. 
Ref. Dorte K. Lundgaard 
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TILBUDSVARER 

Juni & Juli  

 

Lokal Brugsen Lyne 
kører varetur 
���� 75 25 00 08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tilbudsvarer fra 23/6 - 25/6 

 
Blå cirkelkaffe    500 gr.  Kr. 24,95 

 

X-tra juice, æble/appelsin  1½ l   Kr.   6,95 

 

Tilbudsvarer fra 28/7 - 30/7 
 

X-tra cornflakes    3*500 gr.  Kr. 20,00 

 

Rødvin Atacama 0,75 l      frit valg    Kr. 20,00 
          + pant  
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Forsamlingshuset er lukket fra den 4.- 15. september pga. renovering. 
 
Efter ansøgning har Bankoudvalget bevilget 12.000 kr. til renovering af  
forsamlingshusets store sal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt fra Kastanjehuset. 
 
Denne gang lidt om vores legeplads, desværre skrevet  
med en ”løftet pegefinger.” 
 
Flere gange når personalet er mødt ind mandag morgen har vi erfaret, at nogen 
har benyttet legepladsen på en særdeles uhensigtsmæssig måde. Legetøjet er 
smidt ud over hele legepladsen. Træ fra brændeskuret er ligeledes smidt rundt 
omkring. Der er blevet hældt vand i kaninernes foder. Der er smidt forskellige 
plastic ting og slikpapir hos gederne .  
 
Der er blevet smidt sten ind af Helgas (nabo) havelåge, og på biler som har været 
parkeret ved Helgas hus, der er blevet rykket blomster op af krukkerne.  
 
Alt dette finder vi både uacceptabelt og ærgerligt. 
 
Vi har derfor sammen med bestyrelsen vedtaget, at legepladsen fremover KUN 
må benyttes af børn ifølge med en voksen.  
 
Der er blevet hængt ”adgang forbudt” skilte op og vi har sat hængelås på døren 
til kaninerne.  
 
Vi håber med dette, at I vil være med til at passe på vores dejlige legeplads frem-
over.  
 
Birgitte Nielsen  
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 Lørdag d.   12. August    2006 

 
Kl. 08.00  Markedet åbner med 
     kaffe og rundstykker i teltet 
 
Kl. 09.15-10.15 Indvejning af traktorer i Lyne 
Kl. 11.00  Traktor-træk i Strellev 
 
Kl. 11.30-12.30 GRATIS pølsebord i teltet  
Kl. 11.30.16.30 Udstilling af motorcykler 
Kl. 19.00-01.00 Mega teltparty  
    Menu: Helstegt okse og gris 
    m/bagte kartofler og kæmpe 
    salatbord. 
    Pris: Voksne: kr. 140,- 
      Børn:  kr.    60,- 
                                        
    Musik: Partout Trio 
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    Musik: Partout Trio 

Søndag d.  13. august 2006 

 
Kl. 09.00  Markedet  åbner med 
    kaffe og rundstykker i teltet. 
 
Kl. 10.00  Gøglergudstjeneste v. Vestager        
Kl. 11.00  Havetraktortræk 
Kl. 12.30     ”Byens Bedste Biksemad”   
    serveres i teltet 
Kl. 15.00  Udtrækning af markedslotteri. 
 
   
 
       

Strellev Heste & 
Kræmmermarked 

Tarm 

Lyne 

Varde Ølgod 
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Lørdag den 12. august 2006  Lørdag den 12. august 2006  Lørdag den 12. august 2006  Lørdag den 12. august 2006                                                                                           
 
Kl. 09.15-10.15 Indvejning, DLG i Lyne 
Kl. 11.00            Traktortræk                                                                                                
Vægtklasser:  
          0 – 4.400    kg 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 5. august 2006: 
Bjarne K. Laursen Tlf.    76 98 40 42 / 28 20 39 88 
    

Søndag den 13. august 2006     Søndag den 13. august 2006     Søndag den 13. august 2006     Søndag den 13. august 2006      
Kl. 10.30   Indvejning af traktorer  
Kl. 11.00   Havetraktortræk                                       
 
Vægtklasser: 
     0 -250 kg 
250 -350 kg 
350- 500 kg 
 
Tilmeldingsgebyr: Kr. 50 
Tilmelding senest den  10. august 2006 
Bjarne K. Laursen Tlf. 76 98 40 42 / 28 20 39 88 
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INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP 
Torsdag den 8. juni 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 lan-
det kan de afhentes, hvis man har mange.  
Henvendelse herom til tlf. 75 24 57 02 eller 75 24 60 83. 

 FODBOLDKAMPE PÅ LYNE STADION  
JUNI MÅNED 

 
Torsdag  01-06  18.00  Lilleputter 
Torsdag  08-06  17.30  Mikroputter 
Torsdag  08-06  18.00  Mikroputter 
Torsdag  08-06  18.30  Mikroputter 
Torsdag  08-06  19.15  Oldboys 
Torsdag  08-06  17.30  Miniputter 
Torsdag  08-06  18.05  Miniputter 
Torsdag  08-06  18.40  Miniputter 
Fredag  09-06  18.00  Drenge 
Søndag  11-06  12.30  Lilleputter 
Torsdag  15-06  19.15  Herresenior 
Torsdag  22-06  18.00  Drenge 
Onsdag  28-06  19.30  Oldboys  
 
 

HÅNDBOLDKAMPE PÅ LYNE STAION 
  

Lørdag  10-06  Småpiger 
 
10.00   MOT - TEAM VEST 
10.35   SLGU - SGI 
11.10   SGI - TEAM VEST 
11.45   SLGU - MOT  
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PROGRAM FOR SPORTSUGEN
PÅ LYNE STADION

Onsdag den 7 juni  
 
Kl. 19.00 Banko for alle i Lyne Hallen 
 

Torsdag den 8 juni   
 
Kl. 17.30 Fodbold mikroput Outrup B - Nr. Nebel IF 1 
Kl. 17.30 Fodbold miniput  SLGU - Fanø B 
Kl. 18.00 Fodbold mikroput Nr. Nebel IF 1 - SLGU 
Kl. 18.05 Fodbold miniput  Fanø B - Sædding/GIF 
Kl. 18.30 Fodbold mikroput SLGU - Outrup B 
Kl. 18.40 Fodbold miniput  Sædding/GIF - SLGU 
Kl. 19.15 Fodbold Oldboys  SLGU - Borris 
Kl. 20.30 Hyrdehunde opvisning 
Kl. 19.15 Rafleturnering 
 

Fredag den 9. juni 
 
Kl. 18.00 Fodbold drenge SLGU - Ølgod IF 
Kl. 18.00 Tour de Lyne 
 

Lørdag den 10. juni 
 
Kl. 10.00 Håndbold småpiger MOT - Team Vest 
Kl. 10.00 Ansigtsmaling 
Kl. 10.00 Flugtskydning 
Kl. 10.35 Håndbold småpiger SLGU - SGI 1 
Kl. 11.10 Håndbold småpiger SGI 1 - Team Vest 
Kl. 11.45 Håndbold småpiger SLGU - MOT 
Kl. 12.30 Tarm Brandvæsen 
Kl. 13.30 Amerikansk fodbold 
Kl. 14.30 Bagekonkurrence 
Kl. 15.00 Kaffebord 
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PROGRAM FOR SPORTSUGEN 
PÅ LYNE STADION 

Lørdag den 10. juni  
 
Kl. 19.00 Spis sammen aften m/live musik 
Kl. 20.30 Spånpladekast 
 

Søndag den 11. juni 
 

Kl.  9.00 Gratis Morgenkaffe i teltet 
Kl. 10.00 Gaderundbold 
Kl. 11.15 Nøgle afprøvning slut kl. 13.30 
Kl. 12.00 Kaninhop 
Kl. 12.30 Fodbold Lilleput  SLGU - Tarp B 
Kl. 13.30 Fælles oprydning 
 
 
Fra torsdag vil der være mulighed for at købe is, slik, pølser, pommes-

frites samt fadøl, alm. øl og sodavand i teltet.    
Derudover vil der være fiskedam, tombola, hoppepude og en oppustelig  

fodboldbane på Lyne stadion.   
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Vi har igen i år fundet nogle frivillige billetsælgere, som vil sørge for, at I kan 
komme til den årlige 

SOMMERFET   
i Lyne Hallen lørdag den 17. juni 2006 

 

Område:   Billetsælger: 
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    Keld Fisker           75250880 
”De unge”    Tina Skak              60173674 
Ulbæk    Marianne Nielsen  75250607 
Tingheden    Anne M. Ditlevsen 75250317 
Østergårde, Nærild, Vallund, 
Knudevej, Skærbækvej  Bente Schelde        75250231 
Nørhedevej    Doris T. Sørensen  75250391 
Glibstrup, Gejlgård, Ulbæk Birgit Sunesen       75250253 
Østervejrup, Sdr. Digervej 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 på  
Lyne stadion. 
 
Ansvarlig for billetter og bordbestilling: 
Louise Hvelplund  75 25 04 08 
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 K i rke ny t  
Det er på menighedsrådsmøde besluttet at købe to "kræmmerhusvaseholdere" og 
samle alle vaser ved de to vandhaner, (ved graverhuset og uden for kirken) både 
for at lette Karen´s arbejde og for, at sikre at der altid er vaser til rådighed for 
både gravstedsejere og gæster. Vi håber, I alle vil sætte vaserne tilbage i stativer-
ne efter brug, så de kommer til, at fungere efter hensigten. 
M.v.h. Menighedsrådet. 

Sommerfest 2006 
Lørdag den 17. juni 

Klokken 19.00 - 02.00 
i Lyne hallen 

 
 

 Menu: (leveres af Lone, Lyne Hotel) 
Sild og karrysalat 
Fyldt kyllingebryst, oksefilet og fyldt mørbrad 
Citronpeber kartofler og flødekartofler 
Paprika- og pebersauce, salatbar, dressing og flutes 
Stort frugt- og islagkagebord 
Kaffe og te 

 

 Musik & underholdning: 
B1 og B2 
Lokal revy 

 
 Billetpris:  (HUSK sidste frist for tilmelding 11. juni) 
 175,- kr. pr. person 
 Billetter kan købes i teltet ved sportsugen på Lyne Stadion 8. - 11. juni                                            
 eller hos én af de flittige billetsælgere. 
 Bordbestilling ved billetsælgerne eller 
 Louise Hvelplund, tlf. 75 25 04 08 
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 Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk 

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

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

GUDSTJENESTER 2006 
STRELLEV KIRKE 
 
JUNI: 
  4. Pinsedag  10.30 Buelund 
  5. 2. Pinsedag   9.00 Vestager 
11. Trinitatis 10.30 Buelund  
18. 1. s. e. trin.   9.00 Vestager 
25. 2. s. e. trin. 10.30 Vestager   
 
JULI: 
  2. 3. s. e. trin.   9.00 Vestager 
  9. 4. s. e. trin.  10.30 Buelund 
16. 5. s. e. trin.   9.00 Buelund 
23. 6. s. e. trin. Ingen 
30. 7. s. e. trin.     9.00 Vestager 
 
AUGUST: 
  6. 8. s. e. trin. 19.30 Vestager 
13. 9. s. e. trin. 10.00 Vestager 
   Markedsgudstjen. 
20. 10. s. e. trin.   9.00 Vestager 
27. 11. s. e. trin.  10.30 Vestager 
 
SEPTEMBER: 
  3. 12. s. e. trin.   9.00 Vestager 
10. 13. s. e. trin.   10.30 Vestager 
 

ÆLDREMØDER I PRÆSTE- 
GÅRDEN 
Møderne for ældre og andre interesse-
rede bliver i år tirsdag den 1. august, 
onsdag den 2. august og torsdag den 3. 
august. Alle dage kl. 14.30.  
Der kommer nærmere i Ugebladet om 
tilmelding og kørsel. 

FERIE 
Jens Thue Buelund holder ferie den 
22/6 - 27/6  og den 17/7 - 6/8. 
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Guds livligheds Ånd 
 
Nyt liv, lys og glæde, bliver til når Hel-
ligånden, Guds Ånd – såvel inden for 
som uden for kirkens tykke mure – pi-
sker hen over os og rusker os op til vå-
gen dåd. Som når ”blæsten går frisk 
over Limfjordens vande”.  
 Eller som når en fremmed kommer til 
byen og rusker op i en vanetænkning 
og en stivnethed så stor, at det, man 
troede var liv, i virkeligheden mere lig-
nede død end liv. 
 Det var på den måde, Helligånden i 
Jesu skikkelse fejede hen over et lille 
folk i Mellemøsten, hvor så meget var 
stivnet i kølig nedtonethed og hårdhjer-
tethed. Et syn på livet som et spørgsmål 
om lovoverholdelse, men uden – og det 
var dengang som nu det helt gale – 
uden nogen hjertelighed. Uden nogen 
sans og åbenhed for en egentlig næring 
til de virkeligt livgivende lag i det men-
neskelige. En forskansning bag en reli-
giøs og kirkelig haven-nok-i-sig-selv-
og-hvad-de-gamle-sagde. For fredens 
og roens skyld. Men man kan ”ej alt i 
fred-lér forme”. Man må, som Grundt-
vig siger det i sangen Nu skal det åben-

bares ”... vælge livets storme/(frem-)
for gravens stille ro.” 
Det var, hvad man langt om længe 
fandt ud af, fortæller filmen Chocolat 

af Lasse Hallström, i den lille fredelige 
franske landsby Lansquenet. Beboerne 
var her gennem generationer blevet 
lullet ind i det, der på fransk hedder: 

”tranquillité”. Det stille liv. En ureflek-
teret og automatisk opfattelse af det 
stille, fredelige liv og det at kende sin 
plads som det optimale for enhver her i 
livet. Traditionalisme og kirkelighed 
godt og grundigt vævet ind i hinanden 
som en effektiv dæmper på længsler, 
liv og lyster. En slags omvendt pace- 
maker: ”Kom nu ikke for godt i gang 
lille hjerte. Hold dig i ro. Pas dig selv!” 
 Indtil en vinterdag i det Herrens år 
1959 – og det var i fastetiden, hvor alle 
i Lansquenet var ved at indstille sig på 
at lægge en ekstra dæmper på det i for-
vejen forstenede liv - da fejede pludse-
lig en barsk nordenvind hen over byen 
og blæste lysene ud og porten til kirken 
op. Kun med en kæmpe kraftanstren-
gelse lykkedes det landsbyens leder, 
Greven Paul de Reynaud, at få porten 
lukket igen, så messen rimelig uforstyr-
ret kunne gå sin gang.  
 Med stormen den dag ankommer kvin-
den Vianne og hendes 10-årige datter 
Anouk, begge iklædt kapper så røde 
som ildtunger. Og for Viannes ved-
kommende med en gejst og et engage-
ment – ja, en livlighed så stor, at det 
smitter. Vi forstår, at hun nærmest rej-
ser med vinden og har været mange 
andre steder før. 
 Nu lejer Vianne det gamle forsømte 
konditori. Som en hvirvelvind gør hun 
rent og sætter i stand med nye friske 
farver og åbner – midt i fastetiden – et 
Chocolaterie. Altså et sted, hvor man 
kan købe alt inden for chokolader. 
Mundgodt! 
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  Vianne fortæller greven, der slet skjult 
forsøger at lægge en dæmper på hende 
og få hende ind i folden, at hun og hen-
des datter ikke går i kirke, ”men vi syn-
ger til kirkeklokkerne”. Ja, Vianne syn-
ger og danser. Og ser! Ser sit medmen-
neske under overfladens panser. Hun 
bærer ikke bare altid røde sko og flam-
mende røde kjoler; hun har også et ild-
rødt varmt bankende kødhjerte i sit 
bryst og en fantastisk fornemmelse for, 
hvad det andet menneske har brug for. 
Helt konkret i den forstand, at Vianne 
lige nøjagtig véd, hvilken speciel cho-
kolade den enkelte trænger til: Den 
gnavne gamle kone Armande, som via 
varm chokolade med chilipeber hos 
Vianne vækkes til live, før hun dør. 
Manden og kvinden, der får deres 
elskovsliv tilbage via Viannes forun-
derlige kakaonødder. Og meget andet 
liv, der opstår, fordi chokoladen hos 
Vianne vækker passionen. Lukker op 
for skjulte længsler. For det at ånde, 
leve, lege og smage på livet selv. 
 Vianne og de forholdsvis få andre, 
som helhjertet stiller sig på hendes 
side, må i tiden op til påskedag, som i 
enhver anden god historie, gennem 
mange trængsler; men den forandring 
og bevægelse bort fra det stille livs un-
dertrykkelse, der er blevet pustet liv i, 
kan ikke stoppes. Viannes Chocolate-
rie og dets herligheder vinder som ved 
et Babettes Gæstebudsunder over al 
reservationen. 
 Og da det blev påske, og greven selv i 
et sidste krampagtigt forsøg om natten 

brød ind hos Vianne for at ødelægge 
forberedelserne til den store frugtbar-
hedsfest arrangeret af Vianne og hen-
des venner – men hvor han i stedet som 
et lillebitte stykke alterbrød fik choko-
lade på tungen – ja, da, som ved et ren-
sende stormvejr, brød livet og hjertelig-
heden helt ind i kirken. 
 Og 2. Påskedag med alle forsamlede i 
kirken, handlede den unge Fader Hen-
ris prædiken om Vor Herres menneske-
lighed med ord som: ”Vi må måle god-
heden på, hvad vi favner og skaber, og 
hvem vi lukker indenfor ...”. Det var – 
som det siden blev sagt – ikke den mest 
flammende eller velformulerede prædi-
ken; men sognebørnene følte en ny for-
nemmelse vokse den dag. Som om de-
res sjæl blev lettet. En befrielse fra den 
gamle tranquillité. Og bagefter med fe-
sten på torvet var det, som om det ikke 
bare var blevet påske, men nu også pin-
se.  
 Med en ildslugers optræden som kraft-
fuldt symbol på flammende tunger og 
brændende hjerter. Den dejligste cho-
kolade smeltet på tungen som en smag 
af intet mindre end livets brød (jf. Jo-
hannesevang. kap. 6). En ny ånd, som 
fyldte dem med liv. 
 Og da det blev sommer det år i den 
lille by, var det ikke nordenvindens 
storm, men en blød, varm brise fra syd, 
der sammen med alt det andet livgiven-
de, der var sket dem, var med til at 
styrke landsbyens beboere i en ny og 
hjertelig forståelse af at høre sammen. 
Også med dem udefra. 
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 Jul, påske og pinse – alt sammen hand-
ler det om nyt liv, der bryder igennem. 
Nyt liv, hvor ingen troede det muligt. 
 ”Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop 
og giver dem et hjerte af kød ...” (Eze-
kiels Bog kap. 11 v. 19). Sådan lød det 
guddommelige ”program” allerede i 
den gamle pagt. Med Jesus, hans liv og 
mission, hans død og opstandelse var 
og er det stadig målet. Ånden med sin 
livlighed i det, som Gud vil mennesket. 
 ”Jeg er livets brød” (Johannesev. kap. 
6 v. 48), siger Jesus om sig selv. Ånd 
og næring hører sammen. Ånden – den 
gode ånd, hjerteligheden - eksisterer 
ikke uden om det kødelige, det grund-
menneskelige. Konkrete handlinger og 
håndsrækninger. Ligesom vækkelsen i 
forbindelse med Viannes stormende 
ankomst til landsbyen Lansquenet var 
nøje koblet sammen med hendes vid-
underlige chokolade og syn for sit med-
menneske, sådan er Helligånden, Guds 
Ånd, nøje koblet til det helt konkret 
livgivende og nærende her i livet: En 
kærligt tilberedt pinsefrokost. En små-
kage hos farmor. Et glas vin hos ens 
gode ven. En æske chokolade med po-
sten. En buket blomster med budet. Et 
kys. Et kærtegn. Et venligt blik, et op-
muntrende brev. 
 Eller som i kirken og gudstjenesten, 
når Guds egen hellige Ånd bryder igen-
nem alt det, vi måtte have forskanset os 
bag af smålighed, vaner og fordomme. 
Når Guds Ånd da alligevel bryder igen-
nem og skaber syn og sans for rummets 
og ritualernes endnu levende og livgi-

vende næring: Ordenes og tegnenes 
forjættelser. Musikkens og salmernes 
løft ud mod livet. Et lille rundt stykke 
brød ved alteret som ”livets brød”, for-
di i det – i selv så åbenbart uendeligt 
lidt – findes han, som gav sig selv til liv 
for verden. 
 Han – Jesus – som for os er Gud. Som 
i den grad hænger sammen med Fade-
ren, så at han – Sønnen – også er og 
repræsenterer Ånden i det hele: Dette – 
om vi dog måtte kunne blive vækkede 
til live og blæst igennem. Luftet ud og i 
god forstand ”pustet op”. 
 Dagligt ånde for hinanden i et helt nyt 
liv, som i begyndelsen, da Guds Ånd 
kom over de første kristne, og ”De kom 
i enighed i templet ...” og ”hjemme 
brød de brødet og spiste sammen, og 
jublende og oprigtige af hjertet priste 
de Gud ...” (Apostlenes Gern. kap 2 v. 
46).  
 Det samme kan vi gøre. Porten er 
blæst op. ”Chokoladen” er skænket. Alt 
er lagt tilrette. Alt er rede. Selv Ånden. 
Livlighedens livgivende Ånd. Tilbage 
er kun, at vi åbner os. Amen (bearbej-
delse fra Gudmund R. Pedersen). 
 
           Jens Thue Buelund 
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Juni: 
7. - 11. Sportsuge på Lyne Stadion * 
  8. Avisindsamling * 
17. Sommerfest i Lyne Hallen * 
23. Sankt Hans aften i Brinkerne * 
 
Juli: Sommerferie 
 
 
 
 
 
 
 

 
August: 
12.-13.Heste- & Kræmmermarked   
 
September: 
  6. Avisindsamling 
11. Præmiewhist 
 
 
 Vedr. Jagtforeningens arr. og 
 * Se tidspunkter inde i bladet 
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