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Strellev Sogneforening: 
Formand:Berit Brødsgaard  75 25 07 70 
Sognets hjemmeside:          www.strellev.dk               
Hjemmesideansvarlig:       Dennis Pedersen 
E-mail: strellev@tele2adsl.dk   75 25 09 59 
 
Strellev Menighedsråd: 
Formand: Birthe Jensen            75 25 00 26 
Kasserer: Anders Peter Breum 75 24 44 82 
Graver: Karen Løvstrup Jensen75 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 
Revy:               dsl322000@vip.cybercity.dk 
Strellev Forsamlingshus:        75 25 02 55 
 
Strellev Friskole:                     75 25 01 14 
Formand: Hans Vestager           75 24 40 65 
Leder: Dorte Lundgaard            75 25 03 53 
Strellev Svømmeklub: 
Kontaktperson: D. Lundgaard   75 25 03 53 
Strellev Puljepasningsordning: 
Formand: Jeanette Jensen         75 25 05 11 
Strellev Børnehave &  
fritidsordning:                         75 25 07 30 
Formand: Marianne Schlüter    75 24 60 86 

 
Strellev Vandværk: 
Formand: Bent Gregersen         75 25 01 70 
 

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: Marianne Bargisen 75 24 66 49 

Billard: Anders Jensen       75 25 03 87 
Badminton: Vagn Andersen       75 25 03 17 
Volleyball: Kent H. Sørensen    75 25 03 64 
Sommermotion: Bente Schelde  75 25 02 31 
Ungd. klub: Marianne Nielsen  75 25 06 07 

Sommerfest:Randi K. Madsen  75 25 08 08   

                    Louise Hvelplund 75 25 04 08  

Sportsuge: Kent H. Sørensen    75 25 03 64 
 
Strellev Heste- og Kræmmermarked: 
Formand: Tage Johannessen     75 25 01 18 
 
Bladudvalget:  
Kontaktperson: Inger Jensen     75 25 03 87
  

 

 

 

FORENINGSOVERSIGT: 

 

  Redaktionen ønsker alle læsere 

en god sommer 



              

Lettisk landbrugsmedhjælper endnu engang i Danmark 
Af: Petr Nuksa 

Peteris Nuksa ( Petr ) fra Letland kom 
for 5 år siden til Danmark for første 
gang, - ansat som landbrugsmedhjælper 
på Kroghsminde i Strellev. Efter  2 ½ 
år  i Strellev, tog Petr tilbage til Letland 
for at arbejde i Riga nogle år. 

Petr har nu igen fået opholds– og ar-
bejdstilladelse i Danmark, og er vendt 
tilbage hertil i april i år. Han forstår nu 
meget dansk, men snakker mest en-
gelsk. Han fortæller om sig selv: 
 
”Jeg er 28 år og født i det nordlige Let-
land, - ikke langt fra Estlands grænse. 
Jeg er sammen med min lillebror op-
vokset på en lille landejendom med få 
køer, hund og katte. Min far passede 
dyrene efter han kom hjem fra sit arbej-
de på en af de store russiske farme som 
førhen var statsejede. 
Der kunne på en farm være 1000 køer, 
1000 kalve og mindst ligeså mange 

grise fordelt på et antal gårde tilhørende 
farmen. Min far havde  ansvaret for 
arbejdet med alle græsarealer, - om 
græsset skulle slåes af til hø, bruges 
som ensilage til alle dyrene eller bare 
græsses af. 
Min mor har alle de år jeg kan huske 
arbejdet i en  børnehave, og derudover 
selvfølgelig de huslige gøremål. 
Landskabet i det område jeg kommer 
fra er kendetegnet ved mange bakker, 
søer og store skove, hvori dyr som ul-
ve, los og masser af vildsvin stortrives. 
45 % af Letland er skovområde. 
Jeg startede i skole som 7 årig. Har gået 
på en skole med ca. 80 elever, hvilket 
er størrelsen på mange skoler  i lands-
byerne. De fleste skoler er stats –eller 
kommune ejet. Der er få privatskoler. 
Skoler af enhver art, starter efter som-
merferien d. 1 sep. Uanset om det er 
folkeskole, gymnasium, universitet, 
landbrugsskole e.l. 
Derimod er det lidt forskelligt hvornår 
de holder sommerferie. En skoledag er 
lidt længere end i Danmark. Til frokost 
får alle eleverne varm mad, som er be-
talt af forældrene. 
Allerede i de små klasser og resten af 
tiden i folkeskolen, fik vi ofte karakte-
rer og små kommentarer ( både ros og 
ris ) i vores meddelelsesbog til hjem-
met.  Når året så var omme, fik vi i 



hvert fag en gennemsnitskarakter for 
året som var gået. Karakterskalaen gik 
fra 1 – 5. 
Efter kommunismens fald er karakter-
skalaen ændret fra 1 – 10. 
I fritiden spillede jeg bold og legede 
med alle mine kammerater fra området. 
Da min bror og jeg blev lidt større, 
hjalp vi af og til min far med dyr, stald 
og marken derhjemme. 
Jeg gik i folkeskole til jeg var 15 år, og 
tog herefter på landbrugsskole i 4 år og 
kom ud til en ny form for frihed. 

 
Det var nemlig slut med den kommuni-
stiske styreform………….og begyndel-
sen til demokratisk styreform. 
 
I årene efter arbejdede jeg ca. 12 timer 
dagligt. Først som træarbejder, hvor jeg 
hjalp til med at forarbejde planker. 

Herefter som brolægger hos et lille fir-
ma,  hvor jeg anlagde fliser både hos 
private og ved forskellige virksomhe-
der. Sort arbejde gav udbetalt hvad der 
svarer til ca. 2.500 danske kroner / må-
ned. 
Jeg mistede min far p.g.a. sygdom, og 
landstedet hvor min bror og jeg er op-
vokset, tilfaldt mig som ældste søn. Jeg 
står på papiret som ejer, hvor min mor 

og mormor nu bor og passer stedet. 
 
En dag for 7 år siden kom en af mine 
venner og spurgte om ikke jeg kunne 
tænke mig at få mulighed for at arbejde 
på en dansk gård i Danmark en periode. 
En af hans venner arbejdede på 
Kroghsminde i Strellev. Men eftersom 
hans arbejds –og opholdstilladelse ikke 
kunne forlænges, var han i færd med at 
finde en ny landbrugsmedhjælper fra 
Letland. 
Jeg sprang til og var på Kroghsminde 2 
½ år, og da min arbejds – og opholdstil-
ladelse på et tidspunkt ikke kunne for-
længes, tog jeg hjem til Letland igen. 
 
I Letland har jeg de sidste 3 år boet og 
arbejdet i Riga, hvor også min lillebror 
nu bor og arbejder i en bank. I Riga bor 
omkring 1 mill. Mennesker. 
For en 1-værelses lejlighed gav jeg, 
hvad der svarer til ca. 1.000 danske kr. 
i husleje pr. måned 
Jeg arbejdede på en møbelfabrik 12 
timer / dagligt til en løn, hvad der sva-
rer til ca. 4.500 danske kr. før skat. 
Efter nogle år hjemme i Letland, havde 
jeg i slutningen af år 2006 igen behov 
for at komme udenlands og mærke for-
skelligheder i form af andet arbejde 
blandt andre mennesker. 
Jeg overvejede England, Irland eller 
Danmark igen. 
Det endte med at jeg ringede til 
Kroghsminde i Strellev, og kunne end-
nu engang arbejde der. 
Så da alle papirerne var i orden til april, 
rejste jeg igen hjemmefra for en perio-
de. 
 
Rigtig mange unge mennesker rejser 



fra Letland mod England eller Irland, 
for at finde arbejde udenlands, og prøve 
noget helt nyt og udfordrende i en peri-
ode. Nogle kommer tilbage, men man-
ge bosætter sig permanent i udlandet, 
stifter familie og kommer ikke tilbage. 

Det er ikke en flugt fra Letland, men 
med flere penge mellem hænderne, som 
letterne nu har, er det snarere et behov 
for at mærke friheden, efter så mange 
år under kommunistisk styre, hvor det 
faktisk var umuligt for en hel familie at 
rejse udenlands. 
Det er behovet for at mærke følelsen af 
selvindflydelse og medbestemmelse. - 
Selv at kunne vælge og føle sig fuld-
stændig fri. 
 
Under kommunismen var næsten alt 
statsejet. Nu er det meste privat ejet på 
nær: 
- skoler, biblioteker og hospitaler. 

Under kommunismen var alt gratis. 
Men nu er man begyndt at indføre en 
form for brugerbetaling på næsten alt, 
herunder museer og hospitaler. Det er 
dog kun små beløb. 
Jeg synes det er helt i orden, for det er 
hvad vi nu må se som værende normalt 
i Letland. 
Under kommunismen havde vi mange 
penge i banken, som vi dårligt kunne 
bruge til noget som helst. Der var ikke 
stort varesortiment i butikkerne. Og 
ville vi købe ny bil, måtte vi vente op 
til 2 år, inden vi blev bevilget at kunne 
købe en bil. 
Nu til dags har vi måske ikke så mange 
penge i banken, men har mange flere 
muligheder for at kunne bruge pengene 
lige præcis når vi står og mangler et 
eller andet. Og der er kommet mange 
flere forskellige varegrupper på butiks-
hylderne. 
 
Jeg vil på et tidspunkt tilbage til Let-
land til mit lille landsted, hvor min mor 
og mormor nu bor. 
Riga var okay for en periode, men jeg 
trives bedre ude på landet i det område 
hvor jeg kommer fra. Så det er nok der 
jeg vil tilbage, når jeg på et tidspunkt 
igen rejser fra Danmark. 
Når jeg vender tilbage til Letland, kun-
ne jeg måske tænke mig at blive idræts-
lærer, men det må tiden vise.” 
 
   Petr Nuksa 

 
 



Strellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev Sogneforening 

 

Mon du bemærket har, 
hvad der ved højen står ??                  Se bagsiden                                     
 
Sogneforeningen har opstillet en fin opslagstavle ved Møllehøj. 
Den er til fri afbenyttelse på samme måde, som opslagstavlen i Letkøb var. 
Opslagstavlen er sponseret af Strellev/Lyne Støtteforening (Banko) 
 
Sogneforeningen siger mange tak for opslagstavlen. 
 

SANKT HANS AFTEN 
Lørdag den 23. juni 2007 kl. 18.30 - ?? 

afholder Sogneforeningen festlig Sankt Hans aften i Brinkerne. 
 

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

 
ALLE ER VELKOMNE. 
Arr. Sogneforeningen. 

Hundelort – Saml mig op!! 
 
Sogneforeningen har en lille bøn til alle hundeejere, som går tur i  brinkerne. 
Saml hundens efteladenskaber op, så er det også rart at gå tur i sandaler og især 
også at have børnene med ! 

 
 
 



Referat fra fællsesmøde for foreninger i Strellev: 
 
HESTE- & KRÆMMERMARKEDET:  
Marked er 11. og 12. August 2007. Vil gerne have mange frivillige når den tid 
kommer. 
Programmet er som sædvanligt med nogle nye tiltag hvis det lykkes ….  Men 
traditionen tro med spisning i teltet lørdag, traktortræk og havetraktortræk, gøg-
lergudstjeneste på kræmmermarkedet. 
 
STRELLEV/LYNE STØTTEFORENING (BANKO): 
Der er i år et stort overskud,  ca. 80.000,00 og der annonceres snarest om hvornår 
der kan søges om udbytte af pengene. 
 
STRELLEV VANDVÆRK: 
Der foreligger en ny analyse, som kan ses hos bestyrelsen.  Der er fine tal, Bent 
Gregersen redegjorde for tallene, PH er dog ikke for høj , ligger på 7.36. Der har 
været et svind på 15 % hvilket er meget højt. Der er i alt forsvundet 6000m3 
vand.  
Vandværket aflæser i år 2 gange, på grund af svindet. Kommer rundt 1.7. Der 
arbejdes på om der skal  alarm på vandværkets dæksler, jfr. Var der nyligt en sag 
hvor der var puttet gift i et vandværk på Sjælland. 
 
SLGU: 
Der er planlagt 2 arbejds aftner på Strellev Stadion, da der i år skal være Sportsu-
ge på Strellev stadion, er der nogle ting som skal udbedres. bla.. overliggere ved 
døre.. 
Sportsuge er  6. - 10. juni. SlGU håber på mange frivillige til at hjælpe med ar-
rangementet. 
Rafleturneringen, har i år 25 års jubilæum. 
Desuden kommer Asbjørn Riis til et show. Der er grillaften lørdag aften, og i år 
mange fodboldkampe i sportsugen. 
Der er indsamling til Loppemarkedet 17. maj.Loppemarkedet er 19. maj i Lyne 
Hallen 
SLGU har hjemmeside, som nok er et syn værd ☺ 
 
FRISKOLEN. 
Der har været indskrivning på skolen og der starter 4 nye  elever efter sommerfe-
rien – Skolen har afholdt 1. hjælps kursus for lærere, måske kunne man senere 
udvide dette således at andre i Strellevs foreninger kunne være med. – 1. hjælp 
kunne også være et emne til aftenskole. – SLGU vil gerne være med på 1. hjælps 
kursus. 
Skolen etablerer en multibane, fodboldbane, med bander, samtidig påtænkes det 



at bygge nye toiletter., 
Friskolen har 25 års jubilæum som friskole. Dette afholdes i forsamlingshuset. – 
ALLE er velkomne. 
 
SOGNEFERENINGEN: 
Sogneforeningen følger aktivitetskalenderen med de tilbagevendende aktiviteter,  
stidage, Sankt Hans, Vinterfesten sammen med foredragsforeningen. Der er ny-
ligt stillet en opslagstavle op på Møllehøj, som sogneforeningen har fået finasie-
ret af Strellev/Lyne Støtteforening., Den kan fremover anvendes af alle borgere/
foreninger, til LØDIGE og sobre indlæg og arrangementer. 
 
Chr. Haahr eftersøger en gammel kælkebakke som har fornøjet ham meget da 
han var barn, hvis nogen vil være med, vil han nedsætte et udvalg, der kan arbej-
de for at denne kælkebakke genetableres i brinkerne.  
 
BLADUDVALGET: 
Der kommer stadig ingenting ind til bladudvalget frivilligt, desværre. En opfor-
dring til foreningerne er også at få opdateret hjemmesiderne, ingen gider læse om 
vinterfesten 2004 mere. 
Har I gode billeder fra arrangementer, natur eller andet, så send dem endelig til 
webmaster Dennis Pedersen, sogneforeningen, som vil sørge for, at de kommer i 
bladet. 
 
Niels Axel Dalgas, vil gerne have sjove oplevelser, som kan sendes pr. mail. Dis-
se vil så blive gemt og evt. anvendt til revyen, så har du noget på din nabo eller 
andre sjove ting, send dem endelig. 
 
MENIGHEDSRÅDET: 
Kirken er ved at få nyt tag, snart færdigt, en bekostelig affære til 300,000,00. 
Derudover arbejdes der med et projekt omkring indvendig kalkning. 
Menighedsrådet har deltaget i de fællesaftner der har været arrangeret. 
Kirken har haft besøg af arbejdstilsynet. De var vældigt tilfredse. Strellev Kirke 
har nemlig allerede automatisk ringning. Derudover skulle der købes en teleskop 
hækkeklipper til graveren. 
 
Der blev på fællesmødet nedsat en gruppe, som vil arrangere noget, f.eks. fore-
drag, musik eller andet. Gruppen består af Kaja fra sogneforeningen, Birthe fra 
menighedsrådet, 1 person fra skolen, 1 person fra foredragsforeningen og 1 per-
son fra jagtforeningen. 
Ref. Berit Brødsgaard 
 
 



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  
Gerda Øllgaard 75 25 02 78 
 

 

 STRELLEV REVYEN 

 er opført i år, men oplever og hører I noget, hvor I tænker 
 ”DET ER LIGE TIL REVYEN”, 
 så send en mail om det til Niels Aksel Dalgas på Revy mail 

 
 dsl322000@vip.cybercity.dk 
 
 - så det huskes, når næste års revy skal skrives. 
        Hilsen Revyholdet 

LOPPEMARKED 
 
Lageret bugner af lopper, så Foredragsforeningen afholder loppemarked  
søndag den 9. september kl. ? i Strellev Forsamlingshus. 
Hvis du skal i gang med oprydning inden loppemarkedet, kan vi godt hjælpe dig 
af med de ting, du ikke selv har brug for. Måske kan det også sælges! 
NB! Du kan købe eftermiddagskaffen i forsamlingshuset . 
 



 

Strellev Heste- & Kræmmermarked  

Vi er i skrivende stund langt fremme med planlægningen af markedet. Mange 
ting er og bliver som det altid har været. For nu at holde lidt på traditionerne, 
men nye tiltag er der også. Vi vil forsøge at bruge reklame kronerne lidt anderle-
des, idet vi mener det er vigtigt at få flere kræmmere til markedet for dermed at 
kunne trække flere besøgende. 
 
Vi vil så vidt det er muligt besøge så mange af de markeder omkring os som mu-
ligt inden den 11. og 12. august. 
 
De nye tiltag er faldskærmsudspring, ridning mm., som vi håber kan trække folk 
til, men ellers er der jo traktortræk og havetraktortræk,  gokartbane og hoppe-
borg, så børnene kan få noget energi brugt. Der bliver også noget for de voksne, 
nemlig forhammerslag eller hvad det nu hedder. 
 
Vi håber og tror på, at vejret bliver godt, og som sædvanlig vil der jo være me-
gastor teltparty lørdag aften med det hele, dvs. grillet okse og gris med bagte kar-
tofler og kæmpe salatbord. 
Så vi kan kun opfordre til, at man sætter X i kalenderen den 11. august. Det bli-
ver en kanonfest. Tag venner og bekendte med. ”Det bliver helt vildt”. 
 
I bestyrelsen har vi nu forsøgt at gøre forarbejdet så godt vi kan. Det skal så-
mænd nok vise sig, at der er nogle ting, som kikser. Så vil vi selvfølgelig tage 
hånd om dem omgående og dermed løse problemerne på en god måde, så vi alle 
kan være glade og tilfredse. 
 
Vi er helt sikre på, at vi kan se frem til et par hyggelige dage sammen i Strellev, 
hvor mange giver et stort nap med. Uden det kunne det ikke lade sig gøre. Vi 
glæder os. 

                                                                                      
   Vi vil og kan godt i Strellev 
                                         
                       Tage                                                                     
                                                            
                                                                                                                  

Strellev Heste- & Kræmmermarked  

Den 11. og 12. august 2007 
Bestilling af stadeplads ved Kristian Haahr, 
tlf. 75 25 00 17 
 
Har man gode ideer eller forslag - så ring. 



INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP 
Torsdag den 7. 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 
landet kan de afhentes, hvis man har mange.  
Henvendelse herom til tlf. 75 24 57 02 eller 75 24 60 83. 

                                                                                       

                       Tage                                                                      
                                                        

                                                                                                                   

TRAKTORTRÆK OG HAVETRAKTORTRÆK 
PÅ STRELLEV MARKEDSPLADS  
FOR BÅDE STORE OG SMÅ 
 
Lørdag den 11. August 2007 

 

Kl. 09.15-10.15  Indvejning af traktorer hos DLG, Lyne 
Kl. 11.00   Traktortræk i Strellev 
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 d. 5. august 2007 
Bjarne K. Laursen Tlf.  76984042 / 28203988   
                                                                                                                                                                                                                                                                
Søndag den 12. August 2007 
 
Kl. 10.00  Indvejning af havetraktorer på pladsen 
Kl. 10.30   Havetraktortræk 
 
Vægtklasser: 

      0- 250 kg 
250 – 350 kg 
350 – 500 kg 
 

Tilmeldingsgebyr: Kr. 50 
Tilmelding senest d. 10. august 2007 
Bjarne K. Laursen Tlf.  76984042 / 28203988                        



 Lørdag d.   11. August    2007 

 

Kl. 08.00   Markedet åbner med 

                       kaffe og rundstykker i teltet 
Kl. 09.15-10.15 Indvejning af traktorer i yne 
Kl. 11.00   Traktor-træk i Strellev 

Kl. 11.30-12.30 GRATIS pølsebord i teltet  
Kl. 19.00-02.00 Mega teltparty     
    Menu: Helstegt okse og gris m/ 
    bagte kartofler og kæmpe salat 

    bord. 
  Pris: Voksne:  kr. 150,- 
    Børn:  kr.    60,- 
                                        
  Musik: Devito 
     
          



          

Søndag d.  12. august 2007 

 

Kl. 09.00                     Markedet  åbner med kaffe og  

    rundstykker i teltet. 
Kl. 10.00   Gøglergudstjeneste v. Vestager 
Kl. 10.00        Indvejning af havetraktorer 

Kl. 10.30   Havetraktortræk 
Kl. 12.00    ”Byens Bedste Biksemad”   
    serveres i teltet 
Kl. 14.00   Faldskærmsudspring v. Varde  

    Faldskærmsklub (Evt. flytning af  
    tidspunkt  pga. Vejr.) 
Kl. 15.00   Udtrækning af markedslotteri. 
 
   
 
       

Faldskærms-

udspring. 



Dagli’ Brugsen Lyne 
kører varetur 
���� 75 25 00 08 

ÅBEN HVER DAG KL. 8.00 - 20.00 

Program for sportsugen 2007 
på Strellev Stadion  

Onsdag d. 6. Juni         

kl.18.00 Fodbold Drenge U-14 # SLGU - Starup/Toftrup IF 

kl.19.30 Fodbold Oldboys # SLGU - Gaarde   

            

Torsdag d. 7. Juni         

kl.18.30 Tour de Strellev       

kl.19.30 Fodbold Dame senior # SLGU - Nr.Virum GF 

            

Fredag d. 8. Juni         

kl.17.00 Håndbold Små piger # Mini stævne   

kl.18.00 Fodbold Drenge U-10 Mini stævne   

kl. 20.00 Lokaldyst         

kl. 21.00 Rafleturnering       

Teltet og grillen vil være åben fra onsdag aften til og med  

søndag eftermiddag.   

Der ud over vil der være fiskedam, hoppeborg, skatte-container 

og andre sjove påfund.   



 
 
  Lørdag d. 9. Juni         

* kl. 10.00 Flugtskydning       

  kl. 11.00 Fodbold Drenge U-12 Kvong/SLGU - Lem B 

* kl. 12.30 Wresler Asbjørn Riis       

* kl. 14.30 Bagekonkurrence       

  
kl. 16.00 
 

Fodbold Herre          
senior S6 

# SLGU - Bramming Beach 
Boys 

* kl. 19.00 
Spis sammen aften i 
teltet       

* kl. 20.30 Spånplade kast       

              

  Søndag d. 10. Juni         

* kl.  9.00 Gratis morgenkaffe       

* kl. 10.00 Gaderundbold       

* kl. 11.30 BMX-bane       

* kl. 12.00 
Nøgle afprøvning (afslutter 
kl.13.30)     

  kl. 14.00 Fælles oprydning       

              

  * = omtale i Posten         

  # = turneringskampe         
 

Forældremøde i Kastanjehuset 
den 10. maj 2007 

 
Birgitte Nielsen, gennemgik året i store 
og små begivenheder. 
Som forældre ved I jo hvordan hverda-
gen er, men der bliver også tid til ture 
ud af huset. 
 
Børnehaven var på tur til Fiskeri muse-
et i Esbjerg, da SFO børnene var med 
Skolen på lejr. Svømning er en dejligt 
tilbagevendende begivenhed for Børne-
havebørnene, 1 gang om måneden tager 
vi i Svømmehallen og hygger os. 

   Vi har været på forskellige besøg 
rundt omkring: 
På gården hos Lene for at se på dyr og 
store traktorer. 
Hyggedag hos Laurits på Tarpvej. Eller 
en tur til Afrika. En tur på Brandstatio-
nen i Ølgod er det også blevet til. 
Sidste besøg har været en tur op til Pal-
le og Lotte for at se hvor Kastanjehu-
sets geder er flyttet hen, der var kom-
met et lille kid og det blev fejret for 
både SFO og Børnehavebørn. 
   Vi har været i Varde og besøge Lege-
borgen et par gange med madpakkerne, 
der er rigtig hyggeligt og det er helt 



klart noget børnene ser frem til. 
   SFO’en har haft overnatning, hvilket 
var en stor succes, overnatningen star-
tede med fernisering af nogle flotte ma-
lerier over emnet venskab. Børnene 
havde lavet nogle virkelig flotte bille-
der og der er blevet snakket dybe snak-
ke omkring emnet. 
   Efterfølgende blev der hygget uden 
forældre, men med masser af popcorn 
og film, inden det blev tid til at finde 
soveposerne frem. 
De store SFO børn holder ind i mellem 
børnemøder, her bliver vent og drejet 
mange ting, børnene bringer selv emner 
på bordet og der er mulighed for at de 
voksne i fred og ro kan få formidlet 
nogle ting til de lidt ældre børn. 
 
   Kastanjehuset er altid glad for invita-
tioner til fødselsdage. Men også andre 
begivenheder kan nemt få hele huset af 
sted, så hvis I går og tænker, det her 
skulle de nu se, så bare kom med en 
invitation. 
   Bedsteforældredagen var igen en suc-
ces, både store og små hygger sig den-
ne dag, så det er en tradition der er 
kommet for at blive. 
 Arbejdslørdagen var igen en god dag, 
hvor der sker en masse i og udenfor 
huset. 
 
   Når I henter jeres børn, så vil vi gerne 
at I,som forældre opfordrer jeres børn 
til, at rydde op inden I går hjem. 
Tjek kasserne og se om der er ekstra tøj 
og tøj til alt slags vejr. Vi tager på tur 
selv om det regner osv. Husk at der 
skal være navn på børnenes tøj, da det 
ind i mellem kan være svært for perso-
nalet at huske hvem der ejer hvad. 

Vi vil gerne bede om, at I skriver navn 
på det frugt jeres børn har med til vores 
frugtordning. Lige nu er det ikke alle 
børn der har frugt med, det kan betyde 
at der ikke altid er frugt nok. Derfor vil 
vi gerne vide hvem der har haft frugt 
med, så vi er sikre på at de børn bliver 
tilbud frugt. Det er en kæmpe succes 
med delefrugten, det er ganske sjældent 
at der er frugt tilbage. 
   Ferieseddlen er hængt op og vil håber 
I vil skrive jer på hurtigst muligt, da vi 
på den måde kan starte planlægningen 
af sommerferien i Kastanjehuset. Vi vil 
gerne planlægge så det kommer jeres 
børn mest muligt til gode. 
 
Evt.: 
Forslag om flere maddage, det kunne 
evt. være smøre selv dage. 
   Ros fra Kean’s oldemor og bedste-
mor, som er glade for det venlige og 
smilende personale, som er med til at 
gøre dagen til en god oplevelse for sto-
re og små. 
   Efterlysning, hvis der er nogle foræl-
dre der kender til fonde der kunne være 
gode at søge, må I meget gerne henven-
de jer hos personalet eller hos vores 
kasser Kirsten Nielsen. 
   Nye kaniner, de gamle er udtjente, 
men er der nogen der vil have dem i 
oldekolle….og er der evt. nogle der har 
nogle nye vi kan købe/arve? 
   Forslag om at fiskene skiftes ud med 
en computer, der evt. kan bruges til 
fremvisning af alle de billeder der bli-
ver taget i Kastanjehuset.. Ruth vil me-
get gerne beholde fiskene, men mon 
ikke der kan findes plads til begge dele 
i huset. 
   Vi vil gerne promovere vores Børne-



have….så vi vil opfordre alle vores for-
ældre til at fortælle om det gode og bil-
lige tilbud vi har i Strellev. 
Forslag om et Åbent hus arrangement. 
Alle var enige om at det er en god ide. 

Vi vil afholde arrangementet lørdag d. 
16 / 6, nærmere besked senere. Så husk 
at gøre naboer og bekendte opmærk-
som på denne dag. 
 

Generalforsamling d.10/5/2007 i Kastanjehuset. 
 
1. Valgt til dirigent: Birgitte Nielsen Valgt til referent: Marianne Schlüter. 
 
2. Formandsberetning: 

Det har været et forholdsvis roligt år i Kastanjehuset. Der er altid en god 
stemning i huset og mange glade børn. Det mærkes tydeligt at de voksne 
der er i Kastanjehuset brænder for stedet. Trods sygdom i efteråret får 
personalet tingene til at hænge sammen, så børnene ikke mærker, de sto-
re forandringer i hverdagen som længere varende sygdom ellers kan gi-
ve. 
Bestyrelsen har det seneste ½ år arbejdet en del med de ændringer der 
kan blive i forbindelse med kommune sammenlægningen. Det er stadig 
meget svært at se hvor vi er på vej hen, der er på nuværende tidspunkt 
nedsat en arbejdsgruppe for pulje området, som skal komme med nogle 
indstillinger i forholdt til puljeinstitutionerne. Der er bunker af papirer 
omkring nye måder at gøre tingene på og Birgitte deltager da også hver 
uge i ledermøde i Varde kommune. 

 
3.      Regnskabet: 

Kirsten Nielsen gennemgik regnskabet. Et flot stykke arbejde er lavet 
her, Kirsten har søgt fonde, som har gjort at vi har fået en del ny legetøj i 
det forgangne år. Regnskabet viser et pænt overskud på 28.631,43 kr. 
Regnskabet er revideret og godkendt af Finn Eriksen. 
Spørgsmål omkring forplejningsposten, posten er faldet med godt 3000 
kr, hvilket skyldes mindre antal af børn, men også overgangen fra safte-
vand til hjemmebagt brød har givet en besparelse. 

4. Der var ikke indkommet nogen forslag. 
5. Valg til bestyrelsen: 

 Jytte Sandholm og Peter Bertelsen, var på valg, begge modtog genvalg 
og        blev valgt. 

 Som 1. og 2.supplant blev Anja Eriksen og Heidi Sørensen valgt. 
6. Valg af revisor: 
 Finn Eriksen blev valgt. 
7. Evt. Ingen ting under evt. 



 
 
 
 

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

SOMMERFEST I Lyne Hallen lørdag den 16. juni 2007. 
 

Område:     Billetsælger: 
Tarp, Baunshøj, Hedevang, Kærgård Bente Christensen 75250378 
Adsbøl, Bjalderup    Birthe Pedersen     75250399 
Mosbøl, Lynevej    Kaja Johannesen    75250118 
 
Lyne By     Tove Jensen           75250237 
Lyne By     Helle Kristensen    75250780 
Ulbæk     Susanne Højvang   75250508 
”De unge”     Tina Skak               30111829 
Tingheden     Anne M. Ditlevsen 75250317 
Østergårde, Nærild, Vallund, 
Knudevej, Skærbækvej   Bente Schelde         75250231 
Nørhedevej     Hanne Lauridsen     75250379 
Glipstrup, Gejlgård, Ulbæk  Birgit Sunesen        75250253 
Østervejrup, Sdr. Digervej  Kamilla 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 Strellev Stadion. 
Ansvarlig for billetter og bordbestilling:     Randi Madsen 75 25 08 08 

 
Kom og vær med til 

Sjov motion for alle aldre.  
 

Torsdage i maj og juni kl. 19.00 
 

PROGRAM: 
Opvarmning ca. 10 min. 

Vælg derefter mellem ca. 1 times 
> Boldspil                               
> Lege                                  

> Cykeltur 



Sommerfest 2007. 
 

Lørdag den 16. juni 
klokken 19.00 – 02.00 

i Lyne Hallen. 
 

Menu: 
• Sild og karrysalat 
• Oksefilet, skinke og marineret kyllingbryst 
• Flødekartofler og provencekartofler 
• Lone’s whiskeysauce 
• Salatbar, dressing og flutes 
• Is med frugt 
Kaffe og the 
 
Musik og underholdning: 
• Junker og Skovhøj 
Lokal revy 
 
Billetpris: 
195,- kr. pr. person. 
Billetter kan købes i teltet ved sportsugen i Strellev den  6. – 10. juni, eller hos 
én af de frivillige billetsælgere. Sidste frist for tilmelding er den 10. juni. 

  
> Gåture (med eller uden stave 
> Løb (for begyndere og øvede 

 
Vi slutter af med fælles hygge med kaffe/saft/frugt/kage 

 
Vel mødt på Lyne Stadion torsdagene:  
den. - 31. maj – 14. – 21. – 28. juni 

På Strellev stadion den 7. juni (sportsuge) 
 

Pris for deltagelse inkl. forfriskninger:  

5 kr. for børn og10 kr. for voksne pr. gang. 
 

SLGU 
Kontakt evt. Bente Schelde  

Tlf. 75 25 02 31 / 40 46 35 12 
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 Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk 

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

GUDSTJENESTER 2007 
STRELLEV KIRKE 
   
JUNI: 
  3. Trinitatis   9.00 Buelund 
10. 1. s. e. trin. 19.30 Buelund  
17. 2. s. e. trin.   9.00 Vestager 
24. 3. s. e. trin 10.30 Vestager 
Sct. Hans dag 
 
JULI: 
  1. 4. s. e. trin 19.30 Vestager 
  8. 5. s. e. trin. Ingen 
15. 6. s. e. trin.   9.00 Vestager 
22. 7. s. e. trin. 19.30 Vestager 
29. 8. s. e. trin.   9.00 Vestager 
 
AUGUST: 
  5. 9. s. e. trin Ingen 
12. 10. s. e. trin. 10.00 Vestager 
   Markedsgudstjen. 
19. 11. s. e. trin 10.30 Buelund 
26. 12. s. e. trin. 19.30 Buelund 
 
SEPTEMBER: 
  2. 13. s. e. trin.      9.00 Vestager 

VEDR. PRÆSTERNES BESØG PÅ 
SYGEHUSENE kan det oplyses, at de 
ikke længere har adgang til patientli-
sterne. Derfor er henvendelse nødven-
dig, når der ønskes besøg. 

Koncert i Bejsnap Kirke. 
  
Søndag den 3. juni kl. 19.30 er der koncert i Bejsnap Kirke. Medvirkende er 
Bejsnap Kirkekor under ledelse af organist Karen Kvist Jensen og ved orglet 
organist Henriette Hoppe. På programmet er dansk og nordisk musik og vi syn-
ger sommeren ind. 
Alle er velkomne.     Henriette Hoppe 
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Pinse.   
Pinsen er  festen for ordet. 
For kort tid siden har tidligere højskole-
forstander ved Askov Højskole, Hans 
Henningsen, udgivet en bog  om Knud 
Hansen, der var forstander på Askov 
Højskole fra 1953 til 1968. Den fulde 
titel er: ”Knud Hansen. En legende i 
dansk åndsliv”. 
Når Knud Hansen bruger ordet og orde-
ne, så  bruger han dem, for at gøre det 
klart, at det afgørende ved menneskeli-
vet er  ”medmenneskelig fantasi”. Det 
er ord, som dette han bruger, når han 
skal redegøre for sit syn på, hvad der er 
meningen med højskolen. Han sætter 
sig på denne måde op imod synet på 
højskolen, som det sted, hvor de store 
mytologiske fortællinger skal fremlæg-
ges, og han sætter sig op imod  et 
højskolesyn, hvor man sætter demokra-
tiet og det, som demokratiet kræver i 
centrum.  Han sætter sig således op 
imod Aage Møllers Rønshoved og 
imod Hal  Kochs Krogerup. 

Hans Henningsen skildrer hvorledes 
Knud Hansen var den ledende kraft i 
det, som man har kaldt tidehvervs-
grundtvigianismen, der er den betyde-
ligste   danske  teologiske nyskabelse i 
det 20. århundrede. 
Karskheden og det polemiske fra det 
tidlige Tidehverv, der blev startet i 
1926 – Knud Hansen var da blevet 
præst i Durup-Tøndering i Salling – 
blev hos ham forbundet med den sans 
for almuens folkelige livsførelse, som 
han havde lært at kende i sin barndom 
på Nordvestfyn, hvor han var vokset op 
i et grundtvigsk hjem. 
Tidehverv begyndte som en  protestbe-
vægelse mod  en kristendom, der  hav-
de udartet til føleri. Mest udpræget var 
det i Indre Mission, men det fandtes 
også i store dele af grundtvigianismen.  
Det var så at sige en del af tiden. 
Efter at han  i 1970 var holdt op som 
højskoleforstander skrev han om 
Dostojevskij, van Gogh og  Mefistofe-
les.  I 1983  kom ”Forargelsen. Senjø-

ØLGOD-STRELLEV MENIGHEDSRÅD . 
Udflugten bliver i år tirsdag d. 19. juni. Der er afgang fra  Torvet i Ølgod kl. 13 
og  hjemkomst senest kl. 1830. 
Vi skal drikke kaffe på Hotel Pejsegården i .Brædstrup. 
Tilmelding annonceres i Ugebladet.           Menighedsrådene  

Ældremøder i Præstegården 
Møderne for ældre og andre interesserede bliver i år tirsdag den 7. onsdag den 8. 
og torsdag den 9. august kl. 14.30. Der kommer nærmere i Ugebladet om tilmel-
ding og kørsel.                                   Bodil Tybjerg og Hans Vestager 
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Er gudstjenesten kedelig? 
Gudstjenesten ER kedelig! Det er en 
udtalelse, der jævnlig fremsættes. Det 
kan så tjene til en undskyldning for /
forklaring på, hvorfor man deltager så 
sjældent. 
Det er da selvfølgelig rigtigt, at det er 
det samme mønster, der følges søndag 
efter søndag, år efter år, i de fleste fol-
kekirker i Danmark, men altså også i 
det væsentlige det samme mønster, uan-
set om det er i Skagen, Gedser, Gillele-
je eller Ølgod, så man burde jo føle sig 
hjemme ligegyldigt i hvilken kirke, 
man ville deltage i søndagsgudstjene-
sten, enten som ”almindelig” kirkegæn-
ger på en ”almindelig” søndag eller 
som deltager i en kirkelig handling i 
forbindelse med en familiebegivenhed. 
Er det så selve afviklingen af gudstje-
nesten, som den foregår efter Højmes-
seordningen, der blev autoriseret ved 
kgl. resolution den 12. juni 1992, der er 
noget galt med ? 
Er det musikken – orgelspillet og sal-
merne – der ikke fanger? 
Er det de bibelske tekster, der er ufor-
ståelige – gammeldags? 

Er det præstens prædiken, der ikke 
rammer? 
På Årsmødet i Landsforeningen af Me-
nighedsråd i juni 2006 på Nyborg 
Strand, hvor jeg var deltager, drejede et 
af foredragene sig blandt andet om mu-
ligheden for at forny gudstjenesten ved 
bl. a. ved hjælp af de moderne multi-
medier. Foredragsholderen underviste 
ved Aalborg Universitet ved Kandidat-
uddannelsen i Multimedier med fokus 
på Teologi. 
 
På et tidspunkt føg det med fagudtryk 
som software/hardware – professionel 
manpower – teamwork – rutiner og 
deadlines. 
 
Hovedbudskaber i dette afsnit kan på 
”dansk” udtrykkes kortfattet således: 
Der skal i kirken være installationer og 
plads til de nødvendige hjælpemidler 
(hvor er det f. eks. praktisk / muligt i en 
middelalderkirke at finde plads til et 
lærred til fremvisning af billederne?) 
findes der på nuværende tidspunkt 
brugbart materiale, til anvendelse, er 
der personer, der har det nødvendige 

dedommen og Jesu forkyndelse”. Han 
blev for sin indsats  tildelt den teologi-
ske doktorgrad – honoris causa -  for 
ærens skyld – af Det teologiske Fakul-
tet ved Københavns Universitet. 
Da pinseunderet fandt sted havde 
apostlene nye ord at sige. 
Ved  hele sit virke forsøgte  Knud Han-

sen at sige nye ord. 
Det er det, som er det afgørende, at 
man  hele tiden søger at gøre et syn 
gældende, som der kan leves på og som 
kan overleveres fra generation til gene-
ration. 
Glædelig pinse. 
H.V. 
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kendskab til at betjene mediet, er de 
ansatte eller frivillig i stand til at sam-
arbejde på den rigtige måde, skal det 
være en almindelig, gentagen måde at 
afvikle en gudstjeneste på, er den nød-
vendige tid til stede, og på hvilket tids-
punkt er det nødvendigt at alle forbere-
delserne er færdige???  Der er meget 
lidt, der er så pinefuldt at overvære, 
som når teknikken ved en begivenhed 
ikke virker. Ved den normale gudstje-
nesteform er jeg, i løbet af mine mange 
år som aktiv medvirkende, ikke stødt 
på særlig mange ”tekniske uheld”. 
 
Det vil i givet fald være en hel ny ar-
bejdssituation for det samlede persona-
le i kirken. Der er vist på nuværende 
tidspunkt ikke mange steder her i lan-
det, det vil kunne lykkes. 
 
Er det nu mon også sådan en ændring, 
der skal til for at flere vil synes, at nu er 
gudstjenesten genkendelig i forhold til 
den ”mediehverdag”, man måske lever 
i / arbejder i ? 
 
Der er da også andre mindre forandren-
de muligheder for at give gudstjenesten 
”liv”. 

Det kunne jo være muligt, at en måned-
lig tjeneste kunne være med hovedvægt 
på rytmisk musik. Vi har allerede man-
ge gange haft ” kirkekaffe” – andre ste-
der har man ” spaghetti- gudstjenester”, 
der har været prøvet med ” salmemara-
ton”, ”meditationsgudstjeneste”, 
”natkirke”.  Vi har haft en række guds-

tjenester, hvor hovedindholdet har væ-
ret salmer og sange, valgt af menig-
hedsrådsmedlemmer, og altergangen 
med boller, rødvin og sodavand. 
 
Det er en mulighed at lade medlemmer 
af menigheden læse indgangs- og ud-
gangsbøn og foretage nogle af læsnin-
gerne. Man kunne synge trosbekendel-
sen (efter min mening på melodien af 
Thomas Laub).  Var det ikke en idé at 
synge nogle af salmerne stående – så 
kan man også bedre nå op på ”de høje 
toner”. 
 
Der kendes eksempler på, at en gruppe 
frivillige på skift møder i kirken lørdag 
eftermiddag eller søndag tre kvarter til 
en time før gudstjenesten for sammen 
med organist og kirkesanger at øve sal-
merne igennem og så virke som 
”kirkekor”. 
 
Igen i år er Hans Vestager og jeg så 
heldige at være delegerede ved Årsmø-
det i Nyborg. 
Et af foredragene hedder: ” Alternativer 
til kirkekaffen” – jeg har meldt mig 
som tilhører. 
 
Er der nogen af jer, der er blevet inspi-
reret til at komme med forslag til æn-
dringer af vores sædvaner, modtager vi 
dem gerne – præsterne såvel som de 
enkelte menighedsråds- medlemmer. 
Jeg kan ikke love, at forslagene bliver 
gennemført!! 
                            Kurt Andersen 
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Juni: 
  3. Koncert i Bejsnap Kirke *     
  7. Avisindsamling *   
6.- 10. Sportsuge på Strellev Stadion * 
16. Sommerfest i Lyne Hallen * 
16. Åbent hus i Kastanjehuset 
19. Menighedsrådenes udfjugt * 
23. Sankt Hans aften i Brinkerne * 
 
Juli: 
Sommerferie 
 
 
 

 
August: 
7.,8.,9.Ældremøder i Præstegården * 
11.-12.Heste- & Kræmmermarked *  

12. Markedsgudstjeneste * 

 

September: 
  5. Avisindsamling 
  9. Loppemarked  
10. Præmiewhist 
 
  
 * Se tidspunkter inde i bladet 
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