29.
29. årgang
Nr.
Nr. 5

2008
Læs bl.a. om . .
* Budstikken
* Nyt fra Sogneforeningen
* Nyt fra Foredragsforeningen
* Friskolen siden sidst
* Strellev Jagtforening
* Menighedsrådsvalg
* Kirkenyt

FORENINGSOVERSIGT:
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

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
Kasserer: Gitte Thrane
Sekretær: Louise Hvelplund

75 25 03 64
61 79 68 62
75 25 04 08

Udvalgsformænd:
75 25 05 08
75 24 40 65 Fodbold: Susanne Højvang
75 24 46 62 Håndbold: P.t. Intet udvalg
Gymnastik: Marianne Bargisen 75 24 66 49
Billard: Anders Jensen
75 25 03 87
Strellev Foredragsforening:
75 25 03 48
Formand: Annika B. Bertelsen 75 25 09 09 Badminton: Ulla Rahbæk
Revy:
annikabbertelen@mail.dk Volleyball: Kent H. Sørensen 75 25 03 64
Strellev Forsamlingshus:
75 25 02 55 Sommermotion: Bente Schelde 75 25 02 31
Ungdomsklub: Lis Nielsen
75 25 02 51
75 25 04 95
Strellev Friskole:
75 25 01 14 Sommerfest:Tina Jørgensen
Louise Hvelplund 75 25 04 08
Formand: Martin H. Jensen
75 24 63 55
Leder: Dorte Lundgaard
75 25 03 53 Sportsuge: Kent H. Sørensen 75 25 03 64
Strellev Svømmeklub:
Kontaktperson: D. Lundgaard 75 25 03 53 Lyne Hallen:
Formand: Kristian Haahr
75 25 00 17
Strellev Puljepasningsordning:
Formand: Trine R. Nielsen
75 25 09 59
Strellev Heste- og Kræmmermarked:
Strellev Børnehave &
fritidsordning:
75 25 07 30 Formand: Tage Johannessen 75 25 01 18
Formand: Marianne Schlüter 75 24 60 86
Bladudvalget:
Kontaktperson: Inger Jensen 75 25 03 87
Strellev Vandværk:
Formand: Bent Gregersen
75 25 01 70
Præster:
Hans Vestager
Jens Thue Buelund

Det er lige straks december og jul, så
Bladudvalget ønsker læserne
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR.
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Her skulle Budstikken have været….
MEN, MEN, MEN
Vi har desværre stadig ingen fundet,
som vil skrive noget til bladet.
Det samme er tilfældet fremover, så
skribenter til budstikken efterlyses!
Har du, eller nogen du kender, oplevet noget, f.eks. en rejse,
noget fra din hverdag nu eller tidligere, tanker, en god historie
eller andet, som du/I vil indvi andre i, hører vi meget gerne
fra dig.
Bare sæt det på tryk og send eller aflever det til
Sognebladet v. redaktør Inger Jensen
Lynevej 56, Strellev
6870 Ølgod
Tlf. 7525 0387 eller
e-mail: api-jensen@tdcadsl.dk
INDSAMLING AF GAMLE AVISER, UGEBLADE OG PAP
Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00
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 Lynevej 49.
På landet kan de afhentes, hvis man har mange.
Henvendelse herom til tlf. 47 74 55 89 eller 75 24 56 74.
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Strellev Sogneforening
Nyt fra foreningerne
Som tidligere nævnt i sognebladet vil foreningerne i Strellev øge samarbejdet.
og ved det første møde fik vi en rigtig god snak om, hvor vi kunne hjælpe hinanden.
Der var stor enighed om, at aktivitetskalenderen på www.strellev.dk skal koordineres, så vi ikke planlægger aktiviteter de samme dage.
Webmaster Dennis kan kontaktes på mail; strellev@mail.dk
Der vil blive holdt 4 fællesmøder det næste år, hvor vi koordinerer aktiviteterne
og indlæg til sognebladet / hjemmesiden.
Følgende datoer er fastsat:
11. november 2008
3. marts 2009
29. juni 2009

Strellev Sogneforening afholder ordinær generalforsamling
Torsdag den 20. november 2008 kl. 19.30
i Strellev Forsamlingshus.
På valg er Berit Brødsgaard og Bente Christensen
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag skal være formanden Dennis Pedersen, tlf. 75 25 09 59 i hænde senest
den 12/11 2008.

Foredragsforeningen modtager gerne effekter til loppemarkedet hele året rundt. Vi hjælper gerne med at afhente diverse effekter hertil.
OBS! Næste marked er den 15. marts2009.
Henvendelse kan ske til
Annika Bertelsen 75 25 09 09 eller
Gerda Øllgaard 75 25 02 78
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Honning sælges ”fra stalddøren”
på Tarpvej 20, Strellev.
Pris: 1 bøtte 25 kr.
3 bøtter 60 kr.
Kim Thygesen
Tarpvej 20, Strellev
6870 Ølgod
Tlf.: 75 25 04 34
e-mail; jk.thygesen@sport.dk

Strellev Puljeordnig har fået nyt
køretøj!
Den 22. september kunne Ellen hente sin nye "Firmabil", idet puljen har
valgt at investere i en Christiania
Cykel, så hun og børnene kan komme langt omkring.
Drengene er selvfølgelig spændt
forsvarligt fast, og der er desuden
indkøbt cykelhjelme til alle, store
som små!

Billedet viser Ellen med Alexander,
Marcus, Sune og Emil.
Alle drengene er årgang 07
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www.strellevfriskole.dk

Nyt fra Friskolen
Der er telefonisk indskrivning til det kommende skoleår
fredag den 4. december. 2008 fra kl. 07.30 - 17.30.
Strellev Friskole, tlf. 75 25 01 14.
Den 4. oktober holdt friskolen fest for forældre og folk fra sognet.
Det var en rigtig dejlig aften med 69 feststemte mennesker.
God mad, underholdning og live musik til langt ud på natten.
Nu er vi så gået i gang med forberedelserne til julefesten.
Traditionen tro, holder vi julemarked med basar, salgsboder og fiskedam.
Slutter af, som vi plejer, med julemiddag. ( Flæskesteg, kartofler og rødkål. )
Hele arrangementet kommer til at foregå i Strellev Forsamlingshus.
Fredag den 28. november.
Dørene bliver åbnet kl. 17.00.
Middagen serveres kl. 18.30.

Basaren bliver stillet op i den lille sal. I den store sal vil der være mulighed for at
sætte sig ind og nyde et glas vin, en sodavand eller en kop kaffe.
Festen slutter ca. kl. 20.30.
ALLE er hjerteligt velkomne til julefesten.
Venlig hilsen
Dorte k. Lundgaard

Dåse- og jernindsamling
Dåser bedes helst afleveret i sække i det lukkede skur i skolegården, og
altså ikke i jerncontaineren.
Aluminium er langt mere værd end jern!
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Billeder fra Friskolens nye
legeplads
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BILLARD
En ny sæson er startet, men det er ikke for sent at komme med til at spille.
Vi har igen i år 2008/09 tilmeldt 2 hold til turnering i VBU, og der spilles turneringskampe mandag og tirsdag aften. Vi er ikke for mange, så har det interesse,
skulle I prøve at møde op. Vi spiller mest for hyggens skyld, men selvfølgelig
også for at vinde og komme ud og møde andre med samme interesse.
Der er åbent i billardlokalet ovenpå Strellev Forsamlingshus
hver torsdag fra kl. 19.00 – 21.00.
Vi er en nøgleklub, så når man har betalt kontingent, kan man få en nøgle mod at
betale et depositum på 100 kr.
Kontingentet er i år 850 kr. for turneringsspillere, 700 kr. for hyggespillere, 450
kr. for pensionister, der spiller i dagtimerne og 450 kr. for ungdomsspillere til og
med 18 år.
Vi håber at se mange nye ansigter. Piger er også meget velkomne, da billard ikke
kun er en mandesport.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til udvalget, som består af:
Anders Jensen, tlf. 75 25 03 87,
Bent Gregersen, tlf. 75 25 01 70 og
Kristian Jensen, tlf. 75 25 00 26.
Vel Mødt
Billardudvalget
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STRELLEV REVYEN
Nu er det ved at være tid, hvor vi gerne hører fra dig, hvis du har oplevet eller
hørt noget og tænkt: ”DET ER LIGE TIL REVYEN”.
Send en mail til Annika Bertelsen, så vi kan bruge det til VINTERFESTEN til
februar 09 på:
annikabbertelsen@mail.dk
Hilsen Revyholdet

PRÆMIEWHIST
Så prøver vi igen med en opfordring !!!
Går der mon slet ikke flere rundt med lyst til at komme og hygge sig og spille
præmiewhist i Forsamlingshuset hver 2. mandag?
Lige nu møder 16-20 spilleglade mennesker op pr. gang. Dejligt - MEN der kunne sagtens være plads til flere !!
(Især også mht. det økonomiske).
Prisen er pr. gang 40 kr for spil og 20 kr for kaffe.
VEL MØDT

OBS!
Sæt kryds i kalenderen ved den 27. februar 2009, for der er der VINTERFEST
i Strellev Forsamlingshus.
Se program i næste nr. af Sognebladet.
Den 26. august blev det afgjort, hvilken landsby, der fik titlen ”Årets landsby i
Varde Kommune 2008”.
Det blev desværre ikke Strellev, men Årre, der fik titlen.
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STRELLEV JAGTFORENING
Fællesjagt: Lørdag den 13. december kl. 10.00
Mødested: Jens Møller Madsen
Kærgårdvej 15, Strellev
Rævejagter: Lørdag den 17. januar 2009 kl. 10.00
Mødested: Kristian Jensen, Lynevej 49, Strellev
Madpakke medbringes
Lørdag den 31. januar 2009
Morgenkaffe kl. 9.00 i Forsamlingshuset
Rævejagt kl. 9.30
Frokost i Forsamlingshuset.
Generalforsamling:
Lørdag den 31. januar 2009 kl. 19.00
i Forsamlingshuset,
Der serveres traditionen tro gule ærter mm.
Tilmelding, forslag til drøftelse på generalforsamlingen
og forslag til årets jæger senest den 17/1-09 til Ernst Øllgaard.
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ÅBEN Mandag - Søndag kl. 8.00 -20..00

Dagli’ Brugsen Lyne
kører varetur
 75 25 00 08

Lyne Hallen
har afholdt ordinær generalforsamling i hallens cafeteria den 25. september 2008. Til bestyrelsen genvalgtes Kirsten Nielsen. Nyvalgt blev Kim
Henriksen og Leif Heiselberg. Alex Pedersen og René Kjær afgik efter
tur.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Kristian Haahr som
formand, Kim Henriksen næstformand, Kirsten Nielsen kasserer og Karen Marie Rewaldt sekretær. Menigt medlem er Leif Heiselberg
Lyne Hallens bestyrelse
siger tak til alle, som har hjulpet til med udskiftning af halgulvet efter den
vandskade, vi havde i foråret.
Medlemsskab.
Vi tegner gerne nye medlemmer.
Pris kun kr. 200 for livsvarigt medlemsskab.
Henvendelse til formand Kristian B. Haahr, tlf. 75 25 00 17
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Menighedsrådsvalg i Strellev Sogn.
Den 1. september afholdt menighedsrådet det obligatoriske orienteringsmøde
forud for valget til menighedsrådet den 11. november.
I forlængelse af mødet, blev der opstillet flg. kandidatliste:
1: Birgitte Kudsk
2: Anders Peter Breum
3: Kristian Haahr.
4: Agnethe Jensen
5: Jens Krog
6: Lis Mortensen
7: Gudrun Brodersen
8: Anny Nielsen.
Da der ved indleveringsfristens udløb den 30. september, kun var indleveret
denne kandidatliste til valgbestyrelsens formand Kristian Haahr, aflyses afstemningen den 11. november.
Strellev menighedsråd har indtil i år bestået af 6 medlemmer, men skal fremover
kun bestå af 5 medlemmer.
Folketinget vedtog i sommeren 2007 ændringer i menighedsrådsloven, der betyder, at der fra valget i år sker en reduktion af antallet af valgte medlemmer i rådene med 1 medlem for de første 1000 folkekirkemedlemmer i sognet.
De første 5 på listen anses hermed for valgt til det kommende menighedsråd,
som tiltræder til december. Nr. 6, 7 og 8 er valgt som suppleanter.
Torsdag den 20. november bliver der afholdt konstituerende møde
på Strellev friskole kl. 19.30
Birthe Jensen
Fomand.
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GUDSTJENESTER 2008
STRELLEV KIRKE
NOVEMBER:
2. 11. Alle Helgen 19.30 Vestager
9. 25. s. e. trin. 10.30 Vestager
16. 26. s. e. trin.
9.00 Vestager
23. Sidste s. i
kirkeåret
10.30 Buelund
30. 1. s. i advent 14.00 Buelund
Adventskoncert
DECEMBER:
7. 2. s. i advent
14. 3. s. i advent
21. 4. s. i advent
23. Lillejuleaften
24. Juleaften
25. Juledag
26. 2. Juledag
28. Julesøndag
31. Nytårsaften
JANUAR 2009
1. Nytårsdag
4. H. 3 K.
11. 1. s. e. H.3 k.
18. 2. s. e. H. 3 k.
25. 3. s. e. H. 3 k.

10.30 Vestager
19.30 Buelund
10.30 Buelund
15.00 Buelund
11.30 Buelund
10.00 Vestager

14.00
10.30
9.00
19.30
10.30

Buelund
Buelund
Vestager
Buelund
Vestager

FEBRUAR:
1. Sidste s.e.H.3 k.10.30 Buelund
8. Septuagesima 19.30 Vestager
15. Seksagesima
9.00 Vestager

VEDR. PRÆSTERNES BESØG PÅ
SYGEHUSENE kan det oplyses, at de
ikke længere har adgang til patientlisterne. Derfor er henvendelse nødvendig, når der ønskes besøg.
KIRKEBIL
Hvis der ønskes kørsel til gudstjenesten, bestilles Palles Taxi,
tlf. 75 24 56 92.

NY ORGANIST
Lønborg og Strellev har nu fælles organist. Han hedder Sven Slot.

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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føre talen om saltet og lyset over på
Gud og hans rige og derfra videre over
Hvad betyder det, når Jesus i Bjergpræ- på os. Som saltet og lyset er alle steder
dikenen kalder enhver tids lyttende til- i det, de er i, og giver kraft og saft og
hørerskare for jordens salt og verdens farve til alt det, de er i, sådan er Gud og
Guds rige allestedsnærværende i jer og
lys? Det andet er, at der står, I er det.
Der står ikke, I skal være det (Mattæus- iblandt jer og giver liv og kraft.
Uden Gud var der intet, og uden Gud
evangeliet kap. 5 v. 13-16).
var
det, der er, en forskelsløs masse.
Saltet er et billede på kraft og smag.
Gud
gør en forskel – derfor gør I det
Uden salt bliver smagen fersk og tam.
også.
I er skabt af Gud, og I er døbt til
Alting får en flad og udflydende smag.
at
være
Guds børn og arvinger til riget
Alting bliver forskelsløs i smagen.
–
derfor
gør I en forskel!
Hvad er et blødkogt æg uden salt for de
fleste mennesker? Det er ligesom at
Men hvorfor skal det forkyndes, når det
stikke tungen ud af vinduet, som man
nu er sådan? Jesu prædiken er ikke en
siger.
opfordring til disciplene om at være
Digteren Tom Kristensen skriver et
sted, at han efter at have været vant til jordens salt og verdens lys. Jesus siger
at bade i det salte Vesterhav kaster sig ikke: ”Tag jer nu sammen, bliv til noud i Øresund, og må udbryde, ”men ak, get!”
Nej, det er en konstatering: ”I er jordet var som en slap elastik”.
dens
salt og verdens lys.” Hvorfor skal
Det er saltet i vandet, der giver det bædet
prædikes,
hvordan det er? Jo, det er
rekraft, spændstighed og friskhed. Salfordi,
vi
mennesker
har det med at falde
tet gør en forskel. Opløst i vandet er det
i
søvn
–
selv
når
vi
er
vågne. Vi går
usynligt allestedsnærværende til stede i
nemt
halvsovende
igennem
tilværelsen
vandet; men der er en verden til forskel
– blinde og døve for det, der er. Eller vi
på vandet med og uden salt.
ser ikke det, der er, fordi vi er forblænPå samme måde gør lyset en forskel. I det af, hvordan verden ser på verden.
Det er sjældent overflødigt at gøre opmørket er alle katte grå. Mørket gør
mærksom
på det selvindlysende. At
alting forskelsløst. Lyset skaber forgøre
opmærksom
på det, der er, kan
skelle. Lyset vækker farverne i tingene;
de er tingenes glød. Alle de forskellige virke som et vækkeur, der vækker den
farver opstår og gør alle ting forskelli- sovende.
Digteren kan opleve det som sin misge. Lyset er også som saltet allestedssion
simpelthen at sørge for, at det, der
nærværende, og der er en verden til
er
til,
bliver til. Lyrikeren Inger Chriforskel på verden uden lys og med lys.
stensen
begynder et digt sådan:
Jesus vil med bjergprædikenens ord

Guds salt- og lysstafetter
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”Abrikostræerne findes, abrikostræerne
fin-des”, og det fortsætter med at opregne, hvad der ellers findes:
”bregnerne, cikaderne, duerne, efteråret, fiskehejren etc.” (Alfabet).
Det, der er, har en så enorm poetisk
kraft i sig selv, at bare det at nævne, at
det findes, er lysende poesi. Digteren
vil ligesom prædikenen og Jesu tale
vække den vågne.
Prædikenen laver ikke om på det, der
er; men den får os måske til at se det,
der er, i et nyt lys. Et nyt lys falder ind
over det og afslører, hvad det i virkeligheden er, og det vækker os i vågen tilstand – ligesom morgenens lys vækker
os fra søvnen. En opvågnen nummer to.
Det døde genopstår til liv midt i livet.
Det mærkelige – eller det mærkværdige – er så, at det at få øje for, hvordan
det er, forandrer os, så vi bliver dem, vi
er. Hvis vi får at vide, at vi er ædelstene, så begynder vi også at lyse som
ædelstene.
Også Jesu disciple fik at vide, at de var
jordens salt og verdens lys, og derfor
blev de det også – dog først i fuld udstrækning efter Jesu opstandelse. De
kunne fastholde et nyt syn på verden,
der er blevet fastholdt gennem menighederne op igennem historien.
Det er det, vi mindes Alle Helgens dag
og Søndag. Vi mindes menighederne
før os: at de har båret flammen eller
salt- og lysstafetten videre. Vi mindes
vore kære afdøde – afdøde, der var jordens salt og verdens lys for os. Menne-

sker tæt på os har i større eller mindre
omfang været Guds salt eller reflekterede lys for os.
Særligt mindes vi ved Alle Helgensgudstjenesten dem, som vi har mistet
inden for det sidste år. Et savn eller en
sorg er stadigvæk frisk. Salt til livet har
de været. Vi mindes, at saltet stadig har
kraft til at vække de vågne såvel som
de hensovede – de hensovede, at de
virker med deres særkender i os.
Forfatteren Ernst Jünger skriver i sin
mærkelige roman På marmorklipperne
om broder Otto: ”Det var hans princip
at behandle de mennesker, der nærmede sig os, som sjældne fund, man gør
på en vandring. Han kaldte gerne menneskene for optimater for at antyde, at
alle må betragtes som hørende til denne
verdens fødte adel, og at enhver af dem
kan skænke os det Højeste.
Han opfattede dem som kar for det
mirakuløse og tilkendte dem fyrstelige
rettigheder i deres egenskab af ophøjede billeder.
Og jeg så virkelig også, at alle, der
kom ham nær, udfoldede sig som planter, der vågner af vinterdvalen – ikke
sådan at forstå, at de (nødvendigvis)
blev bedre; men de blev mere sig
selv” (cit. Jakob Wolf).
At leve som Guds tilsagte salt og lys
for hinanden er at leve os mere ud som
os selv værende Guds børn – værende
hans billedlige optimater!
Ja, må Gud Helligånd hjælpe os med at
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leve os ud som verdens fødte adel for
hinanden, for os selv og til Guds ære.
Se os selv og hinanden som en født
adel, der kan tage livtag med opgivenhed og bitterhed – tage livtag med det,
som forhindrer os i at være, hvad vi er
tilsagt at være. Tilsagt som Guds børn
at være, som vi beder om Guds frisættende tilgivelse eller syndsforladelse af
os.
Dertil må vi støtte hinanden og give
Gud takken som den, der forløser kræfter til hjælp og kræfter til at kunne bede
om hjælp hos hver og én af os. Da kan
vi dårligt undgå at efterlade ”en kølvandsstribe af velsignelse” med vore
og vore næstes liv (Kai Jensen).

Og lad os tage dette billede med os,
som vi mindes vore kære afdøde: ”En
lampe kan lyse, uden at vi ser selve
lampen. Sådan er det med de mennesker, der er stedt til hvile: Vi kan ikke
se dem; men vi må hjælpe hinanden
med at tro på, at de stadig lyser for
os” (Eberhard Harbsmeier)
At såvel de som vi til stadighed bliver,
hvad vi er sat til at være – til stadighed
bliver, hvad vi er skabt til at være fra
Guds hånd. Skabt til at være til Guds
ære for hinanden og for os selv. Amen.
Jens Thue Buelund

Kammerkoret GOCK synger i Strellev Kirke 1. søndag i advent.
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Kammerkoret GOCK i Strellev Kirke
første søndag i advent – den 30. november kl. 14.00.
Grindsted og omegns centralkor – GOCK – kommer til Strellev Kirke første
søndag i advent – den 30. november kl. 14.00.
GOCK har eksisteret i omkring 24 år. Korets størrelse er på ca. 25 medlemmer.
Koret synger fortrinsvis 4-8-stemmig a cappella musik – altså uden instrumentledsagelse. Det giver en vældig udfordring for kormedlemmerne, fordi der så
ikke er noget ”at gemme sig bag”. Det kræver, at alle ”slår ørerne vidt ud” for at
få den rette korklang.
Kammerkoret GOCK synger fortrinsvis kirkemusik. Det skyldes først og fremmest det spændende, der ligger i at prøve forskellige kirkerum af. Akustikken er
nemlig meget forskellig fra kirke til kirke, og netop a cappella musik er meget
afhængig af kirkerummets akustik. Derudover er der skrevet så utrolig meget
dejlig kirkemusik gennem tiderne; så der er altid noget nyt og spændende at give
sig i kast med, hævder Henriette Hoppe, organist i Ølgod, som også synger i
GOCK.
GOCK har sunget et bredt udsnit af kormusik-repertoiret. Bl.a. værker af Bach,
Verdi, Palestrina, Buckner, Nystedt, Nielsen og Brahms samt Keld Telén og Per
Drud Nielsen er eller har været på deres koncertrepertoire.
Koret har tradition for at tage på koncertrejse hvert andet år. Det har således
tidligere besøgt Tyskland, Norge, Færøerne, England, Island, Frankrig og Italien. De år, koret ikke rejser udenlands, laver det normalt en 3 dages tur til et sted
i Danmark. Senest har det besøgt Læsø og Fjaltring/Lemvig.
Også i denne sommer har koret været på koncertrejse. Denne gang til Vilnius i
Litauen. Til den lejlighed komponerede Per Drud Nielsen musik til 3 litaui-ske
digte af Marcelijus Martinaitis, som i dag bor i Vilnius.
Mange i koret har været medlemmer i adskillige år. Ud af dette er vokset et meget dejligt arbejdende fællesskab, som der sættes stor pris på i koret, understreger Henriette.
Koret glæder sig meget til at komme til Strellev. GOCK har i de seneste år oparbejdet et stort julekoncert-repertoire. Og det er lidt af det, koret vil præsentere
ved adventsgudstjenesten i Strellev Kirke.
Jens Thue Buelund
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Efterårsarbejde

Aktivitetskalender
November:
3. Præmiewhist
15. Avisindsamling *
17. Præmiewhist
20. Sogneforeningens generalfors. *
27. Juleinspiration i Forsaml. huset *
28. Friskolens basar og julemiddag *
30. Koret Gock i Strellev Kirke *
December:
1. Præmiewhist
4. Telefonisk indskrivning *
15. Præmiewhist

29.

Præmiewhist

Januar:
12. Præmiewhist
26. Præmiewhist
Februar:
3. Foredragsforeningens generalforsamling
9. Præmiewhist
27. Vinterfest
Vedr.*
Se tidspunkter inde i bladet.
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