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Strellev Sogneforening: 
Formand:Dennis Pedersen  75 25 09 59 
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: Corrie Van der Veen    75 25 00 90  
                                          Eller 22 51 15 42 
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: Annika B. Bertelsen 75 25 09 09 
Revy:                    annikabbertelen@mail.dk 
Strellev Forsamlingshus:        75 25 02 55 
 
Strellev Friskole:                     75 25 01 14 
Formand: Martin H. Jensen       75 24 63 55            
Leder: Dorte Lundgaard            75 25 03 53 
Strellev Svømmeklub: 
Kontaktperson: D. Lundgaard   75 25 03 53 
Strellev Puljepasningsordning: 
Formand: Trine R. Nielsen       75 25 09 59 
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: Gitte Thrane        61 79 68 62 
Sekretær: Louise Hvelplund     75 25 04 08 
 
Udvalgsformænd: 
Fodbold: Susanne Højvang       75 25 05 08 
Håndbold: P.t. Intet udvalg 
Gymnastik: Marianne Bargisen 75 24 66 49 
Billard: Anders Jensen       75 25 03 87 
Badminton: Ulla Rahbæk       75 25 03 48 
Volleyball: Kent H. Sørensen    75 25 03 64 
Sommermotion: Bente Schelde  75 25 02 31 
Ungdomsklub: Lis Nielsen        75 25 02 51 
Sommerfest:Tina Jørgensen      75 25 04 95   
                    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  
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Flytning fra Holland til Danmark 
Af: Dimka og Niels Kuilboer 

Vi hedder Niels, Dimka, Jay og Tess 
Kuilboer. Vi er flyttet til Danmark i 
november 2006. 

Niels hans forædlre og hans storebror 
Jeroen og hans  lillebror Bjørn flyttet til 
Danmark hvornår han var 19 år. 
Han ville ikke gør med, fordi han starte 
på hotelskole og ville gerne har en 
diploma fra det skole. 
Han har boet op fra en værthus hvor 
han arbejde, hvornår han var fri fra sko-
le. 
 
Dimka har mødte Niels i november 
1999. De har mødt i en værthus  på en 
fødseldag fra en veninde fra Dimka. Og 
derefter de har mødt mange gange og  

hvornår Dimka var 18 år de flytte sa-
men. 
I 2001 Vi har købt vores første aparte-
ment sammen i Alkmaar. Vi har bygge 
om for 6 månede for vi flytte i. Vi har 
boet der for næsten 2 år. 
Derefter vi vil gerne har en rigtig hus. 
Sa vi har søgt for det. 
Vi har fundet en dejlig hus i en dejlig 
by Heerhugowaard. Der var kun 5 min 
væk fra Dimka har arbejde og  10 min 
fra Niels hans arbejde, sa det passe på 
begge to. 
Men Jay var i børnepasning og det gør 
ikke godt, han komme ikke meget uden 
og det hus var rigtig lille. Sa vi kan ik-
ke god lide det, men fordi der er forme-
get barn til pasning, vi kan ikke siger 
nej til det, eller vi har ingen børnepas-
ning. 
Hvornår vi har fødte Jay, vi har tænkt 
meget serieus over flytte til Danmark 
og vi beslutte det vi vil flytte nu for Jay 
skal gør i skole. 
Vi skal salg vores hus og kigge for ar-
bejde. Sa vores hus stor til sælge  2 
ugen efter vi har besluttet til flytte til 
Danmark. 
Det var solgt i october og vi har gjort  
for 5 dage til Danmark i october 2006 
og har sprugt for arbejde på mange 
pladser. 
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Vi er flyttet til Danmark, fordi i Hol-
land der bor så mange mennesker og 
der er ikke nok plads til alt. 
Vi har haft en godt hus, men vores have 
var ikke så stor. 
Vi tror, det kommer  ogsa fordi vi har 
boet begge to på landet hvornår vi var 
lille, så vi var vent til masser af plads. 
Vi vil gerne giver de sammen  til Jay, 
ogsa nok plads til lege uden, og en rolig 
hjem. 
Vi har boet i Holland i en by det hedder 
Heerhugowaard. 
Dimka har arbejdet der som sygeplejer-
ske med handicappede og på en børne-
have og Niels som medhjælper og virk-
somhedsleder i forskellige restaurants/ 
værtshus. 
Vi var begge to ikke så glad mer med 
vores arbejde, og vi har tænkt læng tid 
over at flytte til Danmark. 
Først har vi kigget til arbejde her, og 
tænkte om vi kan finde en job i Dan-
mark. 
Så har vi prøvet at sælg vores hus i 
Holland og på 30 october i 2006 vi har 
solgt vores hus. 
Vi har sagt farvel til vores venner og 
familie og 1e november  køre vi  til 
Denmark. 
 
Vi har boet først på Tarpvej 11, hos Jan 
og Manja. Vi har fundet en job på Var-
de Laks og kunne begynder der en uge 
sener. 
Manja har passet  Jay, til han må kom-
me i puljeordning ved Ellen i marts 
2007. Jay kan godt lide til bor der, og 
elsker  farfar, farmor, køer, traktor og 
de hele gård. Han vil gerne gå uden og 
sener ved Ellen har han der ogsa meget 
godt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Han elsker det de gør uden næsten hele 
dage og det der er meget plads til alt. 
Han snakkere meget hjem om hvad han 
har gjort på Ellen og det er altid sjov. 
Og hvornår han komme hjem med en 
maleri eller en andet ting han har lavet, 
er han meget stolt på det. 
Niels har arbejdet på Varde Laks til 
marts 2007, derefter er han begyndte på 
dyrfoderfabrik i Ølgod. Han arbejde der 
i nathold og han er meget glad for sin 
job. 
Dimka har arbejdet på Varde laks til 
april 2007 og derefter  begyndte  jeg på 
Vestwood (Jeld-wen) i Sønder Felding 
og hun  er ogsa meget glad for sin job. 
 
Vi  er begyndt  på sprogskole i februari 
2007. Og på vores ny arbejde snakker 
vi  kun Dansk, så vi kan husk mer og 
mer. Og på skole få vi gramatik, så det 
gå bedre  og bedre. Det skal koste tid til 
vi kan snakkere hel flot men vi lære 
hver dag! 
Jay er nu 2 år og han snakker hollandsk 
og dansk og han blander  det sammen. 
Han kommer mange gange hjem med 
nye ord, det gå hurtig. 
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 Siden marts 2007 bor vi på Lynevej 21 
og vi er meget glad for det. Vi kan godt 
lide det hus (først det var meget store, 
men nu det er normal!). 
Jay elsker  vores have og er meget tid 
uden. Han kan gå uden og lege selv 
uden biler kører forbi hver minut. Han 
har plads nok nu. 
Om weekenden han sprog klokken 7, 
må jeg gør uden og lege i min sandkas-
se? Sa han er rigtig vild med lege 
uden!!! 
15 april 2008 vi har født Tess. Efter en 
hel darlig graviteit kom Tess i den ver-
den. 
Dimka har ligget i sugehus 3 gange til 
læge har forklare det det gør ikke mer 
for mor, så de skal set den fødsel i 
gang. 
Efter en meget hurtig fødsel var Tess 
der, hun var født klokken 9.45. 
Alt var sund og rask med mor og pi-
ge!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hun skal hedder Tess Kuilboer og hun 
væger 3740 gram og var 53 cm læng. 
Omkring klokken halv 2 var Jan, Manja 
og Jay der til kigge efter Tess. Og om-
kring klokken halv 4 vi var hjem. 

Vi har været til vores læge nu Tess var 
5 ugen gamle og nu hun væge 5350 
gram og var 59 cm læng. Hun vokse 
godt, og vi er meget glad for vores lille 
pige. 
Jay er en barske og venlige storbror, 
han kommer fortælle os hvornår Tess 
græder og vil gerne hælpe med alt om-
kring Tess. 
 
Vores social liv har startet også her i 
Danmark. Vi fik mer venner nu vi bor 
her for halvanden år. 
Det er danske og hollanske venner 
blandet sammen. 
Menneske fra arbejde men også menne-
ske vi har mødt fra internet og i byen. 
Sa det er meget forskelige personen. 
Men sa gør det bedre og vi savner vores 
venner fra holland ikke så meget mer. 
 
Vi håbe vi skal bor her længer  tid og 
bliver så  glad som vi er nu. 
Vi vil gerne siger mange tak til hver 
person det har hjulpet os i Danmark 
med vores hus, med Jay, med finder fra 
arbejde, uden de personen  har vi haft 
det ikke så godt! 
So mange, mange tak for hjælpe os! 
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Struktur og debatmøde i Strellev Forsamlingshus 16. april 2008. 
 
I forlængelse af indlæg om struktur og debatmøde i Sognebladet nr. 2-2008, gi-
ves her et kort referat af de ideer og punkter som kom op denne aften i forbindel-
se med den efterfølgende opgavediskussion omkring kaffebordene. 
 
Opgaven lød: Tag en diskussion om hvilken to aktiviteter / mål der er vigtigst for 
Strellev by og sogn de næste 10 år.  
      

* Begge foreninger sammenlægges/nedlægges og der stiftes en ny fælles          
forening, med henblik på bedre samarbejde og sundere økonomi 

 
* Minihal i kombination med forsamlingshuset. 
* Hvis der kommer en Minihal, så bedre udnyttelse af skolens gymnastiksal 
 alternativ nedrivning for at skabe mere skolegård, samt forbedret og mere 
 sikker forhold for passage af Lynevej  

 
* Etablering af ride/gå stier og cykelstier 
* Oprydning i byen for at give et godt indtryk  
* Gøre vores aktiviteter meget mere synlige   
* Kælkebakke i brinkerne 
* Byfornyelse , byggegrunde 
* Luksus genbrugsbutik/cafe/net cafe 
 

Arbejdsgruppen har efterfølgende haft endnu et møde og inden for nærmest 
fremtid vil der blive afholdt et møde med bestyrelserne for Strellev Foredragsfor-
ening og Strellev Sogneforening for at afslutte opgaven og videregive ideer, op-
læg og konklusioner på hvorledes arbejdsgruppen mener opgaven skal viderefø-
res. 
 

Jannik Christiansen, Peter Bertelsen, Lars Nielsen,  

       Anders Jensen, Tage Johannessen, John Sandholm  
 
 
 

Strellev.dk  

      En landsby med fremtidsvisioner 
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Strellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev Sogneforening 

 

 

INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP 
Tirsdag den 10. juni kl. 18.00  
DDS spejderne og FDF i Ølgod samler aviser ind 5 gange år-
ligt. I Strellev by inden for byskiltene kan de stilles ude på for-
tovet. Øvrige kan stilles i busskuret ved Lynevej 49.  
På landet kan de afhentes, hvis man har mange.  

 
SANKT HANS AFTEN 

mandag den 23. juni 2008 kl. 18.30 - ?? 
fejrer Strellev Sogneforening Sankt Hans Aften i Brinkerne. 

  
Der kan købes pølser, kartoffelsalat, øl, vand, slik og kaffe. 
Bålet tændes - og heksen sendes til  
Bloksbjerg.- kl. 20.30.  
 
ALLE ER VELKOMNE 
Arr. Sogneforeningen 

 
 VIL DU MED PÅ CYKELTUR? 
  
 Hver onsdag kl. 19.00 mødes en lille flok cykelglade mennesker på parkerings-          
 pladsen ved containerne og cykler en tur ud i lokalområdet.  
 Varighed ca. 1 time.  
 Alle kan være med - så bare mød op med din cykel! 
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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  
Gerda Øllgaard 75 25 02 78 
 

Nyt fra Strellev Heste- & Kræmmermarked 
 
Vi er i skrivende stund næsten klar med planlægningen af årets marked, vi vil 
ligesom sidste år besøge så mange markeder som muligt for på den måde at gøre 
lidt reklame for markedet, vi håber og tror på flere kræmmere i år, end sidste år, 
men ligeså stor fremgang som sidste år bliver nok ikke nemt. 
Programmet kommer til at ligne sidste år, men i år vil der være ringridning på 
programmet. 
Vi håber jo også på godt vejr, og som der plejer at være et stort teltparty lørdag 
aften, vi vil forsøge med en anden menu i stedet for grillet okse og gris, som der 
har været tradition for i mange år, men med den oplevelse som vi havde sidste år, 
med dårlige maver for mange af vore gæster, må det ikke ske igen, vi syntes vi 
gjorde som vi plejer men et eller andet gik galt. Og sagen er desværre ikke slut 
endnu, men vi prøver at holde humøret oppe, og komme videre med et forhå-
bentlig vellykket marked, mens myndighederne meget langsomt finder ud af 
hvad vi gjorde forkert. 
Vi er sikre på i bestyrelsen at vi kan se frem til et par hyggelige dage sammen i 
Strellev hvor mange yder en stor og frivillig indsats, uden den kunne det simpelt-
hen ikke lade sig gøre. Vi glæder os til samværet, i et par dejlige solskinsdage. 
Skal vi endnu engang vise: 
Vi vil og kan godt i Strellev 
Tage Johannesen 
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Lørdag den 9. august 2008  TraktortrækLørdag den 9. august 2008  TraktortrækLørdag den 9. august 2008  TraktortrækLørdag den 9. august 2008  Traktortræk                                                                                            
 
Kl. 09.15Kl. 09.15Kl. 09.15Kl. 09.15----10.15: Indvejning af traktorer hos DLG, Lyne 10.15: Indvejning af traktorer hos DLG, Lyne 10.15: Indvejning af traktorer hos DLG, Lyne 10.15: Indvejning af traktorer hos DLG, Lyne         
Kl. 11.00:             Traktortræk i Strellev                                  Kl. 11.00:             Traktortræk i Strellev                                  Kl. 11.00:             Traktortræk i Strellev                                  Kl. 11.00:             Traktortræk i Strellev                                      
Vægtklasser:Vægtklasser:Vægtklasser:Vægtklasser:       0    0    0    0 ––––   4.400 kg    4.400 kg    4.400 kg    4.400 kg     farmerklassefarmerklassefarmerklassefarmerklasse    
                           0    0    0    0 ––––   4.400 kg    4.400 kg    4.400 kg    4.400 kg     standardstandardstandardstandard    
                     4.400                      4.400                      4.400                      4.400 ––––   5.700 kg    5.700 kg    5.700 kg    5.700 kg     standardstandardstandardstandard    
                     5.700                      5.700                      5.700                      5.700 ––––   7.500 kg    7.500 kg    7.500 kg    7.500 kg     standardstandardstandardstandard    
                     7.500                      7.500                      7.500                      7.500 –––– 10.000 kg  10.000 kg  10.000 kg  10.000 kg     standardstandardstandardstandard    
                   10.000                    10.000                    10.000                    10.000 –––– 12.000 kg  12.000 kg  12.000 kg  12.000 kg     standardstandardstandardstandard    
                                                                                                                                                                            
Tilmeldingsgebyr: Tilmeldingsgebyr: Tilmeldingsgebyr: Tilmeldingsgebyr:     kr. 125,kr. 125,kr. 125,kr. 125,----    
Tilmelding:  Senest den 3/8 2008 til:Tilmelding:  Senest den 3/8 2008 til:Tilmelding:  Senest den 3/8 2008 til:Tilmelding:  Senest den 3/8 2008 til:    
Bjarne K. Laursen Tlf. 76 98 40 42/28 20 39 88Bjarne K. Laursen Tlf. 76 98 40 42/28 20 39 88Bjarne K. Laursen Tlf. 76 98 40 42/28 20 39 88Bjarne K. Laursen Tlf. 76 98 40 42/28 20 39 88                   
    
Søndag den 10. august 2008 HavetraktortrækSøndag den 10. august 2008 HavetraktortrækSøndag den 10. august 2008 HavetraktortrækSøndag den 10. august 2008 Havetraktortræk    
Kl. 10.00: Indvejning af traktorer på pladsenKl. 10.00: Indvejning af traktorer på pladsenKl. 10.00: Indvejning af traktorer på pladsenKl. 10.00: Indvejning af traktorer på pladsen    
Kl. 10.30: Havetraktortræk                     Kl. 10.30: Havetraktortræk                     Kl. 10.30: Havetraktortræk                     Kl. 10.30: Havetraktortræk                         
Vægtklasser:Vægtklasser:Vægtklasser:Vægtklasser:         0      0      0      0 ---- 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg     

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

Tilmeldingsgebyr: Tilmeldingsgebyr: Tilmeldingsgebyr: Tilmeldingsgebyr:     kr. 50,kr. 50,kr. 50,kr. 50,----    
Tilmelding: Senest d. 3/8 2008 til:Tilmelding: Senest d. 3/8 2008 til:Tilmelding: Senest d. 3/8 2008 til:Tilmelding: Senest d. 3/8 2008 til:    
Jannik Christiansen TLF.    75250885/40763796Jannik Christiansen TLF.    75250885/40763796Jannik Christiansen TLF.    75250885/40763796Jannik Christiansen TLF.    75250885/40763796    
 
Søndag den 10. august 2008 RingridningSøndag den 10. august 2008 RingridningSøndag den 10. august 2008 RingridningSøndag den 10. august 2008 Ringridning    
Alle typer heste kan deltage, store Alle typer heste kan deltage, store Alle typer heste kan deltage, store Alle typer heste kan deltage, store –––– små  små  små  små –––– tykke  tykke  tykke  tykke –––– tynde tynde tynde tynde    
Tilmelding til ringridning senest d. 3. august 2008 til Tilmelding til ringridning senest d. 3. august 2008 til Tilmelding til ringridning senest d. 3. august 2008 til Tilmelding til ringridning senest d. 3. august 2008 til 
Lone Clausager, Tlf. 28551690 eller Lone Clausager, Tlf. 28551690 eller Lone Clausager, Tlf. 28551690 eller Lone Clausager, Tlf. 28551690 eller     
Trine Nielsen Tlf. 25392020Trine Nielsen Tlf. 25392020Trine Nielsen Tlf. 25392020Trine Nielsen Tlf. 25392020    
    
Følg med på hjemmesidenFølg med på hjemmesidenFølg med på hjemmesidenFølg med på hjemmesiden    
    www.strellevmarked.webbyen.dkwww.strellevmarked.webbyen.dkwww.strellevmarked.webbyen.dkwww.strellevmarked.webbyen.dk        
den bliver løbende opdateretden bliver løbende opdateretden bliver løbende opdateretden bliver løbende opdateret    
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 Lørdag d.   9. August    2008 

Ret til ændringer i pro-

gram forbeholdes 

 

Gøgler- 

gudstjeneste V/ 

Vestager 

Ringridning 
 

Havetraktor-

træk 

 

Kl. 08.00  Markedet åbner med 

   kaffe og rundstykker i teltet 

Kl. 09.15-10.15 Indvejning af traktor i Lyne 

Kl. 11.00  Traktor-træk i Strellev 
Kl. 11.30-12.30 GRATIS pølsebord i teltet  

Kl. 19.00-02.00 Mega teltparty  

Menu: ???????? 

                         Musik: Devito 
Tilmelding til traktortræk senest d. 3. august 2008 til Bjarne K. Laursen 
Tlf.  76984042 / 28203988   
Tilmelding til havetraktortræk senest d. 3. august 2008 til Jannick                             
Tlf.  75250885 / 40763796 
Stadepladser Kristian Haahr. Tlf. 75250017 

Se også www.strellevmarked.webbyen.dk den vil løbende blive opdateret 
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Kl. 09.00 Markedet  åbner med kaffe  

 og rundstykker i teltet. 

KL. ??.??  Ringridning  

Tidspunkt kommer senere                            

Kl. 10.00 Gøglergudstjeneste v. Vestager 
Kl. 10.00       Indvejning af havetraktorer 

Kl. 10.30  Havetraktortræk 

Kl. 12.00   ”Byens Bedste Biksemad”  

Kl. 14.00 Faldskærmsudspring med                         

konkurrence (Evt flytning af tidspunkt 

pga. vejr) 

Kl. 15.00 Udtrækning af markedslotteri. 
Tilmelding til ringridning til Lone Clausager senest d. 3. august 2008 
 Tlf. 28551690 eller Trine Nielsen Tlf. 25392020 
       

 

træk 

Teltfest 

Faldskærms-

udspring. 

Traktortræk 
 

          

Søndag d.  10. august 2008 
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Dagli’ Brugsen Lyne 
kører varetur 
���� 75 25 00 08 

ÅBEN   Mandag - Søndag   kl. 8.00 -20..00 

Referat fra generalforsamling i Kastanjehuset  
den 8.5.2008 kl. 19.30. 

 
Bestyrelsens arbejde i 2007 har været præget af  harmoniseringen i Varde Kom-
mune. Der er indgået samarbejdsaftale med Varde Kommune. 
Søgning af fondsmidler. Her gør Kirsten (kasserer) et kæmpe stykke arbejde med 
at søge div. fonde. Pt. er der bevilget midler til ½ bålhytte fra Friluftsrådet. 
Det seneste år har igen medført mange diskussioner i bestyrelsen om, hvor man-
ge/få lukkedage der skal være i Kastanjehuset. Vi mener selv, vi har nået et leje, 
som er godt for alle parter. Der holdes fortsat helt lukket i uge 29 & 30. I uge 31 
er der nødpasning, hvilket betyder, at begge forældre skal være på arbejde. 
Vi har forsøgt os med ”et åbent hus” arrangement for at trække nye børn til 
Kastanjehuset, dog uden den store interesse. 
Stuen er blevet malet. Poul sponserede maling til stuen og personalet brugte en 
lørdag, og så var der nymalet. 
I året der er gået, har der været fin tilslutning til arbejdslørdagen! 
Vi er desværre gået ud af 2007 med et underskud. For at sikre økonomien  er der 
blevet skåret ned på timeantallet hos personalet. Vi er utrolig heldige, at vi har et 
meget fleksibelt personale, som altid får tingene til at hænge sammen på bedste 
vis. Personalet klarer selv rengøringen nu. 
Bestyrelsen har derfor valgt at lave en rengøringsaften den 3/6.2008 kl. 17.00, 
uden børn. Hvis vi hjælpes ad, kommer vi langt på et par timer, da det kan være 
svært at komme til bunds til hverdag - sammen med børnene. 
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Gennemgang af regnskabet 2007. 
Kirsten Nielsen gennemgik regnskabet for 2007. Regnskabet blev godkendt.  
Valg til bestyrelsen : 
Forslag: Hans Brogaard, Trine Nielsen, Maiken Hermansen, Laila Jensen, Mari-
anne Schlüter. 
 
Valgt blev: Marianne Schlüter m.10 stemmer, Laila Jensen med 9 stemmer og 
Maiken Hermansen som suppleant med 3 stemmer. 
Finn Eriksen blev valgt som revisor. 
 
Efterfølgende blev der afholdt et lille forældremøde, hvor Birgitte Nielsen fortal-
te om året der var gået i Kastanjehuset. 
 
I Kastanjehuset er dagene fyldt op af mange forskellige hyggelige aktiviteter. 
Først og fremmest vægtes tiden til leg, højt. Der skal være frihed til, at børnene 
kan lege i små grupper, som de nu har lyst.         
Hen over året har der været mange forskellige aktiviteter. Bl.a. kan nævnes 
svømning, fødselsdage, div. ture ud af huset, bl.a. fastelavnsfesten hos Ellen, 
bondegårdsture , skovture, tur i Brinkerne, musikalsk legestue, bedsteforældre-
dag, maddage, besøg på Legeborgen. 
Der er blevet klippet påskeklip og juleklip, malet krukker, tur på brandstation, 
sanglege i puderummet, læst og fortalt historier/eventyr. Masser af udeleg og 
lavet bål. 
Der er blevet lavet julegaver. 
Der har været teaterture til Varde, samt Cirkus i Lyne. 
SFO: 
Der er blevet lavet trylledej, glasmaling, fastelavnsmasker, malet tønder, ridder-
kamp på stadion. Der har været modeshow og skuespil. Pernille har været på 
besøg og har lavet 3D kort. Vi har været i værkstedet og har fremstillet skibe, 
som senere er blevet søsat. Der er blevet snittet med knive, leget med Lego samt 
racerbane, spillet spil, lavet papirklip samt mange andre ting. 
Der afholdes børnemøder med SFO børnene, hvor de selv er medbestemmende. 
 

 
Strellev Puljepasningsordning 
  
Puljepasningen havde generalforsamling 
den 17.03.2008, og den nye bestyrelse ser 
ud som følger: 
 

 
Formand: Trine R Nielsen. 
Øvrig bestyrelse: 
Anika Bertelsen 
Pia Johannesen 
Dimka Kuilboer 
Lone C Nielsen 
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Cykelrally for Strellev Friskole. 
 
Søndag den 18. maj skinnede solen over Strellev 
by.  
Efter et grundigt opvarmningsprogram knaldede 
hundeproppistolerne til start af cykelrally til fordel 
for Strellev Friskole. 
I løbet af den time cyklisterne cyklede for fulde omdrejninger, - og på ru-
ten og ved målfeltet blev mødt med opmuntrende klapsalver af pårørende 
og byens borgere, - 
blev der indsamlet godt 100.000 kr. til fordel for Strellev Friskole. 
Efterfølgende kunne alle spise sig mætte ved det skønneste og dejlig 
iøjefaldende og farverige lagkagebord i skolegården. 
Skolebandet spillede og højskolesangbogen var fremme. 
Som afslutning faldt der "gaveregn" til alle cyklister som tak for en flot ind-
sats. 
  
1000 Tak til alle elever, lærere og pårørende til Strellev Friskole, - til bor-
gere i Strellev og omegn, som under en eller anden form har støttet vores 
cykelsponsorløb. Enten som cyklist, sponsor eller som "hepper" på side-
linjen under selve cykelløbet Tarpvej rundt. 
Mottoet må være: "Vi kan når det gælder.......... 
  
Endnu engang tak til alle som har båret med. 
Hilsen bestyrelsen og Strellev Friskole 
  
  
www.Strellev.dk 
Hvis man ønsker at se alle billederne fra cykelrally, klikker man ind på 
fanen med Strellev Friskole. 
 
 
 
 

Se flere billeder ! 
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STRELLEV REVYEN 

Er opført til vinterfesten i år -  men oplever eller hører I noget, hvor I tænker: 
 ”DET ER LIGE TIL REVYEN”, 
 så send en mail om det til Annika Bertelsen på  
 

annikabbertelsen@mail.dk 
 

        Hilsen Revyholdet 

 STRELLEV-LYNE G. U. AFVIKLER 
 SPORTUGE PÅ LYNE STADION 
 ONSDAG DEN 4. JUNI - SØNDAG DEN 8. JUNI 2008 og 
 
 SOMMERFEST I LYNE HALLEN 
 LØRDAG DEN 14. JUNI 2008 
 Se program i Posten 
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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 2008 
STRELLEV KIRKE 
   
JUNI: 
  1. 2. s. e. trin. 19.30 Buelund 
  8. 3. s. e. trin. 10.30 Vestager 
15. 4. s. e. trin. 10.30 Vestager 
22. 5. s. e. trin. 10.30 Buelund 
29. 6. s. e. trin. 19.30 Vestager 
 
JULI: 
  6. 7. s. e. trin. 19.30 Vestager 
13. 8. s. e. trin. 10.30 Vestager 
20. 9. s. e. trin.   9.00 Buelund 
27.10.s. e. trin. 19.30 Vestager 
 
AUGUST: 
  3. 11. s. e. trin   9.00 Buelund 
10. 12. s. e. trin. 10.00  Vestager 
   Markedsgudstjen. 
17. 13. s. e. trin.   9.00 Vestager 
24. 14. s. e. trin. Ingen 
 

 
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. 

MENIGHEDSRÅDETS UDFLUGT 
TORSDAG DEN 26. JUNI 2008. 
Udflugten den 26. juni kl. 13.00 går til 
Bølling herred og Skjern Å-dalen og 
med kaffe på Lønborggård.  
Nærmere om tilmelding i Ugeavisen. 
 
Se også Ugeavisen vedrørende ældre-
eftermiddage i præstegården i august. 
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Et forvandlet kloster. 
 
Langt fra alfarvej lå et kloster i det syd-
tyske. Dér holdt en abbed og fire øvrige 
gamle munkebrødre til. Udefra så klo-
steret forladt ud med en tilvokset klo-
sterhave. Indvendig var der en dår-lig 
og opgivende stemning. 
 En munk var snavset, en anden var 
gnaven og sur, den tredje opførte sig 
grådigt og spiste, så der knap nok var 
mad til alle, og endelig den fjerde var 
skrøbelig og lå meget i sengen. Og ab-
beden selv var nærmest trist og opgi-
vende. 
 En dag opsøgte han en vis jødisk rab-
biner. Abbeden spurgte ham: ”Hvad 
skal jeg dog gøre med mit kloster og 
mine brødre?” 
 Rabbineren tænkte sig om og svarede: 
”Messias er en af dem! Det skal du for-
tælle dem!” 
 Abbeden svarede til det: ”Jamen, Kri-
stus har da været her!” 
 Rabbineren svarede igen: ”Messias er 
en af dem!” 
 
Abbeden gik dybt forundret tilbage til 
klosteret. Ved aftensmåltidet sagde ab-
beden til sine fire brødre: ”En af jer er 
Messias!”  
 De kiggede på hinanden. Også de var 
dybt forundrede. 
 Det første døgns tid var præget af en 
målløs stemning, hvor alle kiggede på 
hinanden mere, end de plejede. De kig-
gede, som skulle de til at lære hinanden 
at kende fra grunden af. Alle med spør-

gende blikke til hinanden: ”Er du Mes-
sias? Det kan de ikke være sådan én 
som dig?!” 
 Ja, stemningen forandredes lidt efter 
lidt i klosteret. Den skrøbelige munk 
fik lyst til at være sammen med de an-
dre ved alle dagens måltider og ved alle 
tidebønnerne. 
 Den grådige munk fik lyst til at lade de 
andre komme til ved bordet, før han 
selv tog for sig. 
 Den sure og gnavne munk kunne plud-
selig mærke en glæde hos sig, som han 
bare ikke kunne holde tilbage.   
 Og den snavsede munk viste en lyst til 
at blive velsoigneret – en lyst og evne, 
han ikke indtil da troede, han havde hos 
sig. 
 Og abbeden så håbefuldt frem for sig 
med hensyn til, hvad der skulle ske 
med klosteret. 
 
Det håb fik også foryngelsens krop og 
blod med sig, da en ung munk for an-
den gang besøgte klosteret. Første gang 
havde han oplevet et kedeligt liv om-
kring måltidet ved bordet og omkring 
tidebønnen. Han blev hurtigt ved det 
besøg vist ud igen. 
 Her anden gang kom munken bare for 
at tale med abbeden om klosterets luk-
ning. Men den unge mand fik nu en 
hjertelig velkomst. Han blev budt til 
bordet med spændende krydret brød og 
en god vin og et spørgende og interes-
seret og aktivt lyttende bordfællesskab. 
 Den unge mand blev vist rundt i brød-
renes værelser, så hele klosteret og blev 
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helt paf over en velplejet have. Ja, han 
blev indtrængende bedt om at overnat-
te. Og han fik mulighed for at tage over 
på klosteret som abbed, da den ældre 
abbed holdt op (inspireret af Karen 
Stubkjær, Haslev, fra DR-Kirken). 
Denne forvandling kunne ske, fordi en 
gruppe mennesker fik fortalt: ”En af jer 
er Messias!” Vi kan i kirken sige: En 
sådan tiltrængt livsfornyende forvand-
ling kan ske, når vi får at vide, at Kri-
stus tager bolig iblandt os. At han vil 
være, hvor vi er, og vi skal være, hvor 
Han er. 
 Ja, ligesom vi har fået at vide – da vi 
blev døbt – at Kristus vil være med os 
indtil verdens ende. 
 Og ligesom vi kan opleve det, når vi 
går til alters: ”Er du ikke Kristus, så er 
Han ikke desto mindre iblandt os med 
sit legeme og blod, når det bliver sagt 
over brød og vin. 
 Så har du og jeg Kristus i os, som har 
spist og drukket ham ind i os!” Så er 
det nærmest som at få fortalt: ”En af jer 
er Messias!”, hvor ingen af os kan ude-
lukke, ”at det netop kan være dig!” At 
det netop kan være dig i mødet med 
Gud og andre udenfor dig selv. 
  
Munkene spurgte sikkert også sig selv 
og hinanden: ”Har jeg og vi haft den 
ambition at ville nå så meget som mu-
ligt, eller skal vi hver især og sammen 
have så meget som muligt ud af det, vi 
gør” (jf. Arne Kristophersen). 
 At leve sandt er ”som at vandre på ve-
jene, skridt for skridt, at leve langsomt, 

så langsomt, at man kan nå at se sin 
næste og sig selv i forhold til hinanden 
… Kun den langsomme, trofaste, stæ-
dige kærlighed bevarer sig selv og la-
der sig ikke forføre til at tro på me-
ningsløshedens (eller opgivenhedens) 
tomhed” (Kirsten Bøggild). 
 ” ”Livet er en vej imellem jeg og du”. 
Og den vej ER gået fra Gud til os, der-
ved at Gud blev menneske i Jesus. Af-
standen mellem Gud og os er væk … 
Vi (må) derfor altid … tro os set et an-
det sted fra, nemlig fra Guds (hånd-
faste) kærlighed … hvor det skal være 
vores hjælp og trøst, at hvor vi ikke 
kender Gud, dér kender Gud os. Og 
hvor vi ikke kan tro Gud, dér er Gud tro 
mod os. Det giver frimodigheden til at 
tage imod livet, som det kom-
mer” (Gyrite Madsen). 
 
Må vi vise os modtagelige til at befæ-
stes i troen på Guds kærlige opholds-
pust hos os her, hvor vi befinder os. 
Troen på Guds opkvikkende pust fra 
sin Ånd. Da kan vi være frimodigt til 
stede i nu’et i mødet med et medmen-
neske, og deri kan vi vandre Kristus 
sandt og kærligt efter. 
 Lad os ikke gemme væk i en usynlig 
vejgrøft eller huj og haj fare glædesløse 
ud imod fjerne mål. Da kan vi i stedet 
leve ud fra at tolke Jesus således, når 
Han siger, at Han er vejen, sandheden 
og livet: ”Jeg er den sande opholds- og 
livsvej inde fra dig selv og ud til dine 
medmennesker”. 
 Ja, ”en af jer er Messias!”, hvor ingen 
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af os kan udelukke, ”at det netop kan 
være dig!” At det netop kan være dig i 
et lærerigt møde med din næste. Amen.  
 
            Jens Thue Buelund 
 

 
 
 
 
 
 

Moral står over ytringsfrihed 
 
Laurids Gravesen 
Tarpvej 7, Ølgod 
 
De flygtninge, vi har i landet, skal vi sætte i arbejde og behandle godt. Men hol-
der de ikke landets love, er det ud. 
Jyllands Posten og dens tegnere og øvrige bladsmørere skal idømmes en ordent-
lig bod for mobning. De har skabt et helvede for kristne, der bor i muslimske 
lande, samt for vore soldater i området. 
De er årsag til at muslimer bliver endnu mere fanatiske. Hvis ikke vi dømmer, er 
vi medskyldige. 
Om Fogh Rasmusen, Pia og præsterne Langballe og Krarup vil jeg sige, at de har 
en dårlig moral. 
Ytringsfrihed skal være med ansvar og  ikke uden. Min opfattelse af jer er til 
”godt minus”. I passer dårligt sammen med min gudstro, som er, at der er både 
Eden og Helvede og alt midt imellem. Det er godt for moralen. Tror man ikke på 
det, er der kun tomhed, og så kan man gøre, hvad man vil – myrde, stjæle, bedri-
ve hor – alt til egen fordel. Så behøver man ikke at have samvittighed over for 
næsten. 
 
Han, den ene røver, bød Jesus med sig i paradis. Og ved det store gæstebud var 
der også én, der ikke havde bryllupsklædning på. Og så kan man fundere over, 
hvad det betyder. 
Min udlægning er, han bagtalte værten eller på anden vis var utro, gjorde hvad 
der ikke er rigtig; 
Og derfor blev smidt ud ! 
Laurids Gravesen. 
 
 



UdgivesUdgivesUdgivesUdgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen af Menighedsrådet og Sogneforeningen af Menighedsrådet og Sogneforeningen af Menighedsrådet og Sogneforeningen    
BladetBladetBladetBladet udkommer: udkommer: udkommer: udkommer:    

1. febr1. febr1. febr1. febr.  1. april  1. juni  1. .  1. april  1. juni  1. .  1. april  1. juni  1. .  1. april  1. juni  1. sept. og sept. og sept. og sept. og  1 1 1 1. nov. nov. nov. nov....    
Indlæg  modtages gerne og kan afleveres til Inger Jensen, Lynevej 56, tlf. 75 25 03 87  

Eller E-maill: api-jensen@tdcadsl.dk  senest d. 10. i måneden før udgivelse. 

 
Juni: 
4.-8.  Sportsuge på Lyne Stadion * 
10. Avisindsamling * 
14.  Sommerfest i Lyne Hallen * 
23. Sankt Hans aften i Brinkerne *  
26. Menighedsrådets udflugt * 
 
Juli: 
Sommerferie 
 
 
 

 
August: 
9. - 10.Heste- & kræmmermarkedet * 
10. Markedsgudstjeneste * 
 
September: 
  3. Avisindsamling  
  8. Præmiewhist 
 
 
 Vedr.*  
 Se tidspunkter inde i bladet. 
 

Aktivitetskalender 

Konfirmander i Strellev Kirke den 11. maj 2008 


