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Strellev Sogneforening: 
Formand: Anders Jensen  75 25 03 87 
Sognets hjemmeside:          www.strellev.dk               
Hjemmesideansvarlig:       Dennis Pedersen 
E-mail: strellev@bbsyd.dk        75 25 09 59 
 
Strellev Menighedsråd: 
Formand: Agnethe L. Jensen    75 24 50 62 
Kasserer: Anders Peter Breum 75 24 44 82 
Graver: Corrie Van der Veen    75 25 00 90  
                                          eller  22 51 15 42 
Kirkeværge: Birgitte Kudsk      75 25 00 69 
Kirkens hjemmeside:  www.strellevkirke.dk 
 
Præster:   
Hans Vestager                           75 24 40 65 
Jens Thue Buelund                    75 24 46 62  
 
Strellev Foredragsforening: 
Formand: Lotte Nielsen            50 99 09 19 
Revy:                                          24 65 93 37 
                           annikabertelsen@bbsyd.dk 
 
Strellev Forsamlingshus:        75 25 02 55 
 
Strellev Puljepasningsordning: 
Formand: Lone Clausager        75 24 42 75 
 
Strellev Vandværk: 
Formand: Bent Gregersen         75 25 01 70 
 
Strellev Jagtforening:                      
Formand: Ernst Øllgaard          75 25 02 75 
                                 E-mail; e_r@bbsyd.dk     
Kasserer: Knud Jensen             75 24 56 83 

Jagtforeningens hjemmeside:       

                                    www.strellevjagt.dk 
SLGU: 
Forretningsudvalget: 
Formand, PR:  

Lene H. Heiselberg                   97 15 76 16 
Kasserer: Gitte Thrane        75 19 68 62 
Sekretær: Lis  Nielsen      75 25 02 51 
 
Udvalgsformænd: 
Fodbold: Johan Jorna       21 75 17 19 
Håndbold: Lis Nielsen       75 25 02 51 
Gymnastik: Tina Skak               30 11 18 29 

Billard: Anders Jensen       75 25 03 87 
Badminton: Bja. Vestergaard    61 78 46 64 
Volleyball: Kent H. Sørensen    75 25 03 64 
Bodybike + løb: Knud Tang      75 25 02 62   
Ungd.klub: Marianne Bargisen 24 98 05 11 

Sommerfest:Tina Jørgensen      75 25 04 95    
Sportsuge: Tina Skak                30 11 18 29 
Telt: Kasper Lauridsen             72 15 51 79 
 
Lyne Friskole:       75 25 00 11 
Leder: Klaus Korsholm      25 30 68 34 
 
Lyne Hallen:         75 25 03 83 
Formand: Bent Gregersen        75 25 01 70 
Bestyrer: Tina Jørgensen          30 13 04 95 
                             E-mail; hallen@lyne.dk 
 
Bladudvalget:  
Kontaktperson: Inger Jensen     75 25 03 87
  

 

 

FORENINGSOVERSIGT: 
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Tanker fra en Grønlandsfarer... 
Af: David Lamhauge 

En aften på molen. 
Det er søndag aften i Grønnedal, Grøn-
land, i starten af januar 2012.  
Gitte og jeg er gået en tur ned på mo-
len. Det fryser cirka 25 grader, så vi er 
pakket godt ind. 
Ude på fjorden ligger grødisen som 
mørke, grå flader på det blåsorte hav. 
Der er sne på de omkringliggende fjel-
de. Det er helt stille, og månen er er 
stået op. Det er tæt på fuldmåne, og 
månen sender sine klare stråler mod 
fjeldenes sne. 
Det er friskt og meget sanseligt. Der er 
et nærvær af natur og eksistens, som 
gør mig næsten svimmel. Det er en 
utrolig smuk aften, og jeg føler mig 
heldig - og privilegeret.  
”Tænk at jeg skulle opleve dette”, tæn-
ker jeg. 
 
Strellev Friskole. 
Det er ikke første gang jeg har haft den 
tanke. 
Sidst jeg tænkte den tanke var da jeg 
var lærer på Strellev Friskole. Efter et 
par år i den danske folkeskole, havde 
jeg fået nok af de umulige arbejdsvil-
kår. Den stadig større mængde papirar-
bejde, man læssede over på os lærere, 
samtidig med at man kritiserede os for 
at undervise for lidt, ødelagde stille og 
roligt min lyst til at være lærer. 

I november 2007 var det slut. Jeg orke-
de ikke folkeskolen mere - men hvad 
nu? Skulle jeg gå med aviser? Et ren-
gøringsjob måske? Eller kassedame? 
Min datter Liv arbejdede som kasseda-
me, og jeg havde faktisk spurgt hende, 
om ikke de skulle bruge lidt juleassi-
stance i Føtex, da jeg så jobannoncen 
fra Strellev Friskole. 
De skulle bruge en lærer på fuld tid, i 
matematik og historie. Mine to linie-
fag. Hvor heldig kan man være? Det 
job var mit - var jeg helt sikker på! 
For en god ordens skyld skrev jeg en 
ansøgning, var til jobsamtale - og fik 
jobbet. Den 1. december 2007 startede 
mine bedste år som lærer, og der var 
flere gange, i de tre et halvt år, hvor jeg 
tænkte: 
”Tænk at jeg skulle opleve dette...” 
 
Hvad nu...? 
Desværre måtte Strellev Friskole luk-
ke. Årsagen var nok en blanding af 
mangel på penge og elever, for dårlig 
PR og profilering, og - ja, hvem ved? 
Måske er der andre årsager, men den 
lukkede i hvert fald ikke på grund af 
for dårlig undervisning. 
Da Strellev Friskole lukkede, var den 
Danmarks bedste skole! Jeg kender 
ikke alle skoler i kongeriget, og det kan  
da godt være, at der er nogle rundt om- 
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kring, der er lige så gode som Strellev 
Friskole, men jeg kunne ikke forestille 
mig, at der var nogen bedre, og jeg 
kunne slet ikke forestille mig at arbejde  
på en anden dansk skole, efter at have 
været på Strellev Friskole. 
Jeg vendte derfor blikket ud i verden. 
Jeg ville fortsætte som lærer, men ikke 
i Danmark. 
Jeg søgte to job. Et i Mozambique og 
et på Grønland. 
 
Grønnedal - here I come... 
Jeg fik arbejde på Grønland. På Grøn-
nedal Trivselsskole. 16 elever, fra 0-8 
klasse, og tre lærere. 
Det er en god skole. Næsten lige så god 
som Strellev. Der er en god forældre-
opbakning, gode elever og kolleger, og 
en god normering. 
Grønnedal er en dal der ligger 5 km fra 
den nedlagte mineby Ivittuut (Ivigtut). 
Stedet bebos af Grønlands Kommando, 
og der er kun tre grønlændere i bygden. 
I alt er der vel 60-80 mennesker, af-
hængig af årstiden. 
 
Ringen er sluttet. 
Der er meget mere at fortælle om 
Grønnedal og Grønland, men det kan 
jeg måske få lov til på et senere tids-
punkt. 

Jeg vil slutte af med at sige, at jeg næ-
sten føler det som om ringen er sluttet.             
Jeg blev født i 1958 på Færøerne. Jeg 
kom til Danmark i 1962, og boede i 
hovedstadsområdet indtil 1995. På det 
tidspunkt var jeg blevet gift, og havde 
tre førskolebørn. Vi flyttede til Vestjyl-
land i 1995.. Børnene voksede op, flyt-
tede hjemmefra og startede uddannel-
ser 
 
I 2011 flytter vi så til Grønland. Indtil 
videre et helt igennem dejligt bekendt-
skab. 
Jeg har boet i alle dele af rigsfællesska-
bet, og alle steder har jeg mødt dejlige 
mennesker. Mennesker der, for de fle-
stes vedkommende, er interesserede i at 
leve livet - fuldt og helt. 
Ringen er sluttet, og - ja - ”Tænk at jeg 
skulle opleve dette...” 
Det er med en stor, indre sjælero, at jeg 
siger farvel for denne gang - og på gen-
syn... 
 
David Lamhauge 
Grønnedal, Grønland 
 
Budstikken gives videre til Strellev  
Foredragsforening. 
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Referat fra Strellev Sogneforenings generalforsamling 
Torsdag den 17.11. 2011 
 
1) Valg af dirigent : Tage Johannessen blev valgt. 
2) Bestyrelsens beretning: Enstemmigt  vedtaget. 
3) fremlæggelse af regnskab. Enstemmigt  vedtaget. 
Spørgsmål vedr. regnskab: Indtægter vedr.  jerncontainer  - er i regnskabet. 
Forsikring af havetraktor. Der skal sikres, at havetraktoren er tyveriforsikret. 
 
4) Bestyrelsens økonomiske forventninger til kommende budgetår, aktivite-
ter osv. 
Cykelsti mellem Strellev og Lyne: Dette arbejde genoptages hurtigst muligt. Der 
er meget arbejde vedr. lodsejere 
Udviklingsrådet (Carl Holst) har cykelsti til Ølgod mellem Tarpvej og Mejl-
vangvej, med i deres idekatalog. 
Der er ønske om at udvide samarbejdet mellem foreningerne i Strellev og Lyne, 
evt. afholde fællesmøder for alle foreninger .  
 
Borgermøde vedr. Friskolebygningernes fremtid: 
Sogneforeningen arbejder med at indkalde til et borgermøde i nærmeste fremtid. 
Mødet skal afklare hvilke fremtidsmuligheder der ligger som ønsker, eller evt. 
afvikling af  bygningerne – såfremt de ikke bliver solgt. 
Den tidligere Strellev Friskoles fond, med Hans Vestrager som formand, ligger 
inde med penge, der kan bruges på afvikling eller projekter. 

 
Der er ønske om at et borgermøde er godt forberedt, således der kan komme  
nogle ideer i spil. 
Spørgsmål:  Hvordan Sogneforeningen kan fjerne udgifterne til grundskyld på 
grunde hvor huse er nedlagt. – der betales pt. på grunden Lynevej,  hvor Mølle-
høj er beliggende. Dette kommer også på tale især hvis Friskolen rives ned.  – 
Sogneforeningen skal kontakte Varde Kommune vedr. dette. 

 
Cykelskur på møllepladsen 
Der er forespurgt om et læ og cykelskur til skolebørn, som ønskes etableret på 
Møllepladsen. Emnet er diskuteret i bestyrelsen, og der ansøges om bankomidler 
til at etablere for 
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Bestyrelsessammensætningen blev: 
Formand: Anders Jensen  iajensen@bbsyd.dk  21 79 61 58 
Næstformand: Michael Thiemke mfox@live.dk  42 75 74 38 
Sogneblad: Manja Kuilboer            kuilboer@mail.tele.dk 27 11 62 74                
Kasserer: John Sandholm  john.sandholm@bbsyd.dk 40 26 01 85               
Sekretær: Tom Legarth  tol@post9.tele.dk  41 95 00 48 

Dette er den nye bestyrelse ansvarlig for. 
 
5) Fastsættelse af kontingent. 
 Fremover koster kontingent 100,- pr. person. 
 
6) Valg af ny bestyrelse: John Sandholm og  Tom Legarth blev nyvalgt. Manja 
Kuilboer blev genvalgt. 
Suppleanter: Martin Jensen, Ulla Storm og Jens Krogh blev valgt. 
Revisor : Kirsten Nielsen 
 
8) Evetuelt:   
Bnkerne: Brian Brodersen har modtaget flere breve vedr. området i Brinkerne, 
der er beliggende på §3 jord og som skal genetableres som oprindelig. Dette er 
alvorligt i forhold til legepladsen, søen og hele det rekreative område. Den nye 
bestyrelse skal prioritere dette arbejde højt, da der er fare for nedlæggelse af 
Brinkerne. 
Bankoaftale: Martin Jensen er fortsat Koordinater og  tovholder i bordopstilling, 
til banko og finder folk. 
Inspirationsmesse Varde Kommune: Tom Legarth og Dennis Pedersen delta-
ger 
 
Lån til Foredragsforeningen:  Rente og afdragsfrit i 5 år, så genoptages aftalen 
til debat. 

Ref.: Berit Brødsgaard 
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Jerncontaineren står ikke længere på p-pladsen 
ved Tarpvej. Både container og indhold er stjålet! 
Sogneforeningen håber meget snart at få en ny. 
Indtil det sker, håber vi, I selv kan opbevare det 
jern, I evt. vil støtte Sogneforeningen med. 
Ellers ring til Anders på tlf. 2179 6158. Så finder 
vi en løsning.   

Fællesmøde for foreningerne i Strellev er torsdag den 8. marts 
2012 kl. 19.30 i Strellev Forsamlingshus. 

 
BOWLINGAFTEN I TARM BOWLINGCENTER 
Fredag den 16. marts 2012 kl. 19.00 
  
Pris :  175,- pr. person inkl. spisning 
Menu: Spareribs eller marineret kylling 
Tilmelding: Senest den 9. marts 2012 
Til:  Anders Jensen, Tlf. 7525 0387 
  
Arr.   Strellev Sogneforening 

HUNDE- OG HESTELORT- - -SAML MIG OP !!! 
 
Sogneforeningen har en lille bøn til alle hunde- og hesteejere, som går 
tur i Brinkerne eller i byen. Saml hundens eller hestens efterladenska-
ber op, så det er rart at gå en tur i sandaler og især også at have børne-
ne med !!! 
 
Og så vil vi heller ikke have kørsel med ATVcrossere i Brinkerne. De 
ødelægger for meget !!! 
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STRELLEV REVYEN 
Så er det nu, du skal komme frem med dine sjove historier og oplevelser!  
Har du noget, vi evt. kan bruge til revyen, så skynd dig og send en mail  
til Annika Bertelsen på:  

annikabertelsen@bbsyd.dk 
 

        Hilsen Revyholdet 

 

              VINTERFEST I STRELLEV FORSAMLINGSHUS 

                          FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 

                                       KL. 19.00 
  

Menu:       Sild m/karrysalat og æg 

                 Forloren vildsvin m/kartofler, vildtsovs, salat mm. 

                 Flødebudding med kirsebærsovs 

    Kaffe  

 

Musik:       Dion Rolin 

  

Revy:         Opføres af lokalt revyhold  

Pris:          Kr. 200,- pr. person 

  

Tilmelding:  Senest den 19. feb. til Birthe Riknagel - 7524 6491 

                                          eller Birthe Pedersen - 7525 0399 
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Hele huset          3.000 kr. 
Store sal                   2.500 kr. 
Lille sal                   1.500 kr. 
Møde/begravelse, store sal 900 kr. 
Møde/begravelse, lille sal 500 kr. 
Lokale foreningsmøder            300 kr. 
Her gør man selv rent efter sig. 

Priserne  er inkl. vand, varme, gas, mil-
jøafgift og rengøring. 
Ligeledes betales der et depositum på 
1.000,- kr. pr. udlejning, som tilbagebe-
tales efter festen, hvis alt er i orden. 
Depositum og husleje betales senest 
ved afhentning af nøgle. 

Priser for leje af forsamlingshuset 

Strellev Foredragsforening afholder generalforsamling 
tirsdag den 28. februar 2012 kl. 19.30 i Strellev Forsamlingshus 
  

Dagsorden ifølge vedtægterne 
Der serveres kaffe m/brød 
Vel mødt! 

OBS.: Huset - kan lejes som nøglehus 
                     - kan lejes MED kogekone 

Julemarkedet i Strellev Forsamlingshus gav gode penge til huset. 
 

Der var rigtig mange mennesker, der fandt vej til forsamlingshuet, da der d. 25. 
november blev afholdt julemarked. Det blev en rigtig hyggelig aften, med basar, 
underholdning, Luciaoptog  og dejlig flæskesteg.  
Basaren var fyldt af flotte gaver, som folk fra hele sognet havde skænket, og der 
blev taget så mange numre i gaverne, at der i løbet af tre timer var indtjent lige 
godt 6.000,- kr. 
Pengene lunede godt i forsamlingshusets slunkne kasse! 
 

Arrangementet var en så stor succes, at vi har besluttet at gøre det til en tradition 
sidst i november måned. 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen. 
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Forsamlingshusets gave fra Heste- & Kræmmermarkedet. 

Da man desværre har været nødt til at stoppe med Heste- & kræmmermarked her 
i byen, har bestyrelsen for markedet besluttet, at Strellev Forsamlingshus skulle 
tilgodeses med den tiloversblevne kapital. Det blev til i alt fem tusind og atten 
kroner, samt nogle forskellige effekter så som skænkepropper og stegepander. 

Foredragsforeningen takker  mange gange for beløbet, og har samtidig lovet, 
fremover at ville arrangere ålegilde den sidste fredag i oktober. 

Håber, rigtig mange vil sætte kryds i kalenderen den fredag.  

Foredragsforeningen har fået en liste over de folk, som plejer at deltage i ålegil-
det, men nu åbnes der mulighed for, at også andre interesserede kan deltage. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Så er det slut med marked i Strellev. Det har på mange måder været en dejlig 
tilbagevendende aktivitet i Strellev gennem mange år, men vi må erkende, at 
man ikke kan få det til at løbe rundt mere. 
På en ekstraordinær generalforsamling på Lyne Hotel blev det enstemmigt ved-
taget at lukke markedet ned. Det er trist, men vi må jo være realistiske, så det 
må være den rigtige beslutning.  
De tilbageværende midler er fordelt således: Kølevognen samt de effekter, som 
de på én eller anden måde kan drage nytte af, er overtaget af SLGU. Kapitalen 
på godt 5.000 kr. er overført til Forsamlingshuset, samt pander og skænkeprop-
per i håb om at de vil videreføre Ålegildet sidst i oktober. Det kunne jo blive en 
god tradition fremover, er jeg sikker på.  
Endvidere vil lydanlægget blive stillet gratis til rådighed for foreninger i Strel-
lev og Lyne. 
Men ellers synes jeg, der er al mulig grund til at sige tusind tak for den store 
indsats og opbakning, der har været gennem alle årene og tak til alle, som har 
været sponsorer på den ene eller anden måde gennem tiden. Uden den havde 
det ikke kunnet lade sig gøre.  De 30 år, hvor der har været marked i Strellev, 
kan vi være stolte af. Det har på én eller anden måde sat lille Strellev på land-
kortet, ingen tvivl om det. Måske er der én der får en god ide, hvem ved... 
Jeg synes, vi skal holde fast i vores slogan ”Fælles hjælp - fælles glæde” 
  
Venlig hilsen og godt nytår. 
Tage Johannessen. 
 

 
Angående lydanlæg: 

Hvis man har planer om at ville låne anlægget, så kontakt  
Tage.  
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Selvom det kan være svært, så må man 
en gang i mellem tage nogle beslutnin-
ger som ikke er rare at tage. Derfor kom 
det også som en overraskelse, da besty-
relsen for Strellev Friskole henvendte 
sig til os i Lyne om en evt. sammenlæg-
ning af de to friskoler. De måtte konsta-
tere, at det var umuligt at drive friskole 
fremover, på baggrund af de ting de var 
oppe imod. Det er ærgerligt, at måtte 
komme til den erkendelse, fordi det var 
ydre omstændigheder, der tvang besty-
relsen til at tage dette drastiske skridt. 
Ærgerligt er det også for sognet, at miste 
sin skole. En skole er på mange måder et 
omdrejningspunkt for et lille samfund. 
Det er sognets samlingspunkt for børn 
og voksne, også for dem som ikke har 
børn i skolen længere. 
I Lyne brugte vi foråret og forsommeren 
til at arbejde hen imod at modtage de 
elever fra Strellev, som ønskede at fort-
sætte deres skolegang hos os. Forældre 
og elever fra Strellev blev inviteret til et 
informationsmøde, hvor de kunne høre 
om hvem vi er og hvad vi står for. Efter-
følgende blev eleverne inviteret til et par 
ryste-sammen dage, hvor de kunne lære 
hinanden bedre at kende og inden vi gik 
på sommerferie, havde 20 elever fra 
Strellev valgt at starte i Lyne. 
Første skoledag var som at starte på ny, 

da 31 nye elever startede på Lyne Fri-
skole. Det er en voldsom stigning på en 
gang, men der var en god stemning lige 
fra morgenstunden. Efter den første 
time, blev alle inviteret på kaffe og 
rundstykker og her var der god lejlighed 
til at hilse på hinanden og udveksle som-
merminder. Senere på dagen var alle 
elever og forældre inviteret til grillaften 
på skolen og inden det blev tid til kaffe 
og kage, blev alle sendt ud på et oriente-
ringsløb på skolen. Det blev der megen 
morskab ud af og især de nye forældre 
og elever fik et overblik over, hvor de 
forskellige ting er på skolen. Det blev en 
hyggelig og fornøjelig aften. 
I Lyne har vi den tradition, at kort tid 
efter vi er startet på det nye skoleår, ta-
ger vi på udflugt med alle. Vi har i åre-
nes løb været mange spændende steder 
og i år skulle turen for de mindste gå til 
Søndervig for at se på sandskulpturer. 
Temaet i år var Romerriget og her fik 
børnene rig lejlighed til at se og beundre 
de fantastiske skulpturer, der var frem-
bragt af sand. Efterfølgende blev det til 
en soppetur ved stranden. 
De ældste elevers tur gik til Vedersø 
præstegård og Vedersø kirke, hvor de 
fik fortalt historien om Kaj Munk og det 
liv han havde som præst og forfatter. 
Mange af eleverne kendte ikke meget til 

Nyt  fra Friskolen 
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ham i forvejen, men selvom han måske 
ikke har deres store interesse, så fik alle 
noget ud af det og forhåbentlig vil de 
stifte nærmere bekendtskab med ham i 
deres videre skoleforløb. 
I september var 7. og 8. klasse en tur i 
København på studietur. De andre år vi 
har været af sted, har eleverne besøgt 
Christiansborg og en af de lokale folke-
tingspolitikkere har vist rundt og fortalt 
om folkestyret. Desværre kom folke-
tingsvalget i vejen, så turen til Christi-
ansborg blev desværre aflyst. Ugen blev 
bl.a. brugt til besøg på Christiania, Sta-
tens Museum for Kunst og mange andre 
spændende steder, så det var nogle træt-
te elever og lærere, der vendte hjem. 
Fredagen før efterårsferien blev i år 
brugt til Cykelsponsorløb, så alle ele-
ver, lærere og forældre blev opfordret 
til at pudse cyklen, få smurt kæden og 
finde en masse sponsorer, så vi kunne 
få kørt en masse penge ind, så elevernes 
toiletter kan blive renoveret. Det var 
fantastisk at se den entusiasme som alle 
lagde for dagen. Eleverne startede deres 
skoledag ved middagstid og efter et par 
timers undervisning, blev det tid for at 
gøre sig klar til cykelløbet. Alle skulle 
cykle en time og efterfølgende var der 
fællesspisning for alle. Der blev trampet 
godt i pedalerne, små som store, og alle 
var selvfølgelig spændte på, hvor meget 
det endelige beløb kom op på. Da ma-
den var serveret, kunne beløbet afsløres 
og vinderne af de konkurrencer vi hav-
de sideløbende med cykelløbet offent-
liggøres. Alt i alt blev der cyklet kr. 
113.000,- ind på en time. Det er fanta-
stisk flot, men det skyldes udelukkende 

den store opbakning vi fik til løbet fra 
alle sider. Så der skal her lyde en STOR 
TAK til alle, som har bidraget. 
December måned står jo i julens tegn, 
og det gør den også på Lyne Friskole. 
Den 13. december havde vi Julefest på 
skolen, hvor elever og forældre blev 
inviteret til flæskesteg og masser af un-
derholdning af eleverne. Det blev en 
dejlig aften, hvor eleverne kunne vise 
deres talenter på de skrå brædder og i 
de bands der er på musikholdene. 
Jeg synes, vi er kommet godt i gang. 
Umiddelbart skulle man tro, at eleverne 
ville stå i hver sit hjørne og kigge hin-
anden an, men det har ikke været tilfæl-
det. De kommer godt ud af det med hin-
anden og mange har fundet nye kamme-
rater. Når to skoler bliver til en, kan det 
ikke undgås, at man vil bemærke for-
skellene på skolerne, men jeg synes, det 
er gået over al forventning, så det er 
med stor fortrøstning, at vi inden længe 
går i gang med at planlægge det kom-
mende skoleår.  
Til sidst vil jeg her benytte lejligheden 
til at sige tak til alle i Strellev for den 
opbakning vi indtil nu har mødt. Skulle 
jeres vej bringe jer forbi Lyne Friskole, 
er I altid velkommen til at kigge ind og 
se hvordan skolen ser ud. Der er altid 
kaffe på kanden. 
 
Mange hilsener fra elever og lærere på  
Lyne Friskole 
Klaus Korsholm 



14 

 

Ordinær generalforsamling 
i Strellev-Lyne G. & U.  

torsdag den 15. marts kl. 19.30 i  
Lyne Hallens cafeteria. 

Dagsorden iflg. Vedtægterne.  

    

    FREDAG DEN 23. MARTS 2012FREDAG DEN 23. MARTS 2012FREDAG DEN 23. MARTS 2012FREDAG DEN 23. MARTS 2012 
Kl. 19.00 I LYNE HALLENKl. 19.00 I LYNE HALLENKl. 19.00 I LYNE HALLENKl. 19.00 I LYNE HALLEN    

    

Vi er nu ved at nærme os afslutningen på endnu en god gymna-

stiksæson, med masser af aktive og sjove timer. 

Derfor vil vi gerne vise jer hvad vi har lært, dette forgår ved 

SLGU`s årlige gymnastikopvisning. 

 

Mor, Far & Barn 

Troldetøser og Tonsedrenge 

Super Drenge og Seje Piger 

Mix 2 

 

Vores gæstehold i år er  
 

Dejbjerglund Efterskole 
    
 

Arrangør: Gymnastikudvalget SLGU 
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Vi mangler hjælp....... 
 

Som arrangører for SPORTSUGEN i Strellev-Lyne G. U. 
er vi blevet enige om, at vi trænger til navneforandring. 

 

Vi mangler din hjælp til et godt navn.  
 

Send dit forslag pr. mail til 
Schierff@lyne.dk  

inden den 4. marts 2012. 

KOM-OG-KIG…… 

 
Siden august har vi brækket ned og bygget op - mange 
har arbejdet, knoklet, grint og svedt… 
Det er helt unik at opleve denne gejst, lyst og vilje til 
ganske frivilligt og ulønnet at skabe noget sammen… 
Nu er vi så halvvejs med vores ombygning i Lyne Hallen, 
og vil rigtig gerne vise vore dejlige lokaler frem. 
Så vi har planlagt en ”KOM-OG-KIG-DAG”, hvor der 
både vil være mulighed for at kigge, snakke og hygge - og 
til dem som har lyst, vil der også være mulighed for at få 
lidt motion i hallen….. 
LØRDAG DEN 25. FEB 2012 - KL. 9.30 – 16.00 
hvor der vil være rundstykker & kaffe til de morgenfriske, 
senere på dagen serveres pølser, øl, vand, kaffe og kage. 
Vi laver en plan over dagens forskellige motionstilbud. 
Hold øje med opslag i Hallen og Brugsen … 
Tilmelding er ikke nødvendigt – og deltagelse er gratis !!! 

En Nytårshilsen fra Lyne Hal-

len…. 
 

Byggeplaner i Lyne Hallen har be-
rørt rigtig mange i Strellev og Lyne 
sogne … flere end vi nok havde  

turdet håbe på…. Mange har fulgt 
projektet, kigget forbi eller snakket 
om det. 
Det er så dejligt at møde denne 
interesse og opbakning, det 
viser jo, at behovet for og/eller lys-
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Dagli’ Brugsen Lyne 
kører varetur 
���� 75 25 00 08 

ÅBEN   Mandag - Søndag Kl. 8.00 - 20.00 
               

 

ten til en nyere og lidt mere moder-
ne udgave af Lyne Hallen er tilste-
de. 
Derfor vil vi gerne rette en stor tak 
til ALLE, som har bidraget til vores 
ombygning … både med økonomi-
ske bidrag og med arbejdstimer – 
uden Jer fremstod Lyne Hallens 
Cafeteria ikke så flot og strålende, 
som den jo gør i dag…. 
Ved indsamlingen fik vi 154.000,- 
kr. til Lyne Hallen. 
I skrivende stund er vi næsten fær-
dige med cafeteria, multisal og de 
nye toiletter – og snart tager vi fat i 
kælderen, hvor vi skal lave nye 
omklædningsrum, således vi frem-
over vil få 4 stk. omklædningsrum - 
Spændende !!! 
Men allerede nu har vi jo mulighe-
der, som vi ikke havde før … 
Den nye multisal kan bruges til 
mange ting – møder, små fester, 
Foredrag, ja, kun fantasien sætter 

grænser. 
I forbindelse med de nye faciliteter 
har vi købt service til 60 personer 
samt nye stole og borde – således 
vi er klar til nye spændende opga-
ver og udfordringer…. 
Lyne Hallens bestyrelse har fastsat 
flg. leje: 
- Hallen inkl. baderum: 250,- kr./
time 
- Cafeteria inkl. køkken: 1000,- kr. 
(fre-lør-søn) 
- Cafeteria inkl. køkken: 400,- kr. 
(man-tirs-ons-tors) 
- Hallen + Cafeteria inkl. køkken: 
2000,- kr. 
Multisalen kan endvidere lånes af 
de lokale foreninger til møder uden 
beregning – det forventes dog, at I 
køber kaffe & brød i cafeteriaet. 
Alle aftaler vedr. leje sker ved hen-
vendelse til Tina (halbestyrer) 
Mange hilsner fra Lyne Hallen 
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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 2012 
STRELLEV KIRKE 
 
JANUAR 2012 
  8. 1. s. e. h. 3 k. Ingen 
15. 2. s. e. h. 3 k. Ingen 
22. 3. s. e. h. 3 k. Vi tager til Ølgod 
29. 4. s. e. h. 3 k. 10.30 i Fors.huset 
 
FEBRUAR 
  5. Septuagesima   9.00 Morgensang      
   hos Jens Krogh 
12. Seksagesima Ingen 
19. Fastelavn Ingen 
26.1.s. i fasten 19.30 Aftensang hos 
   Agnethe L. Jensen 
 
MARTS 
  4. 2. s. i fasten   9.00 Vestager 
    Kirkekaffe 
11. 3. s. i fasten 10.30 Buelund 
18. Midfaste    9.00 Buelund 
25. Mariæ Bebud. 19.30 Buelund 
 
APRIL 
  1. Palmesøndag 14.00 Buelund 
   Påskevandring 

VEDR. PRÆSTERNES BESØG 
PÅ SYGEHUSENE kan det oplyses, 
at de ikke længere har adgang til pati-
entlisterne. Derfor er henvendelse nød-
vendig, når der ønskes besøg. 

 K i rke ny t  

PÅSKEVANDRING PALME-
SØNDAG 
Palmesøndag den 1. april 2012 er der 
påskevandring med start fra Strellev 
Kirke og spisning i Strellev Forsam-
lingshus.  
Se mere i næste nr. af sognebladet. 
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 K i rke ny t  
Oplevelser og ord.  
For nogen tid siden var jeg på besøg et 
sted, hvor jeg havde været engang. Det var 
i et parcelhuskvarter, der var omkring 
hundrede år gammelt.  Det regnede. Det 
var overskyet. Der var ingen blæst. Sådan 
en dag med gråvejr og almindelig trøstes-
løshed.   
Jeg gik en tur i kvarteret.. Det havde jeg 
gjort så tit engang, selv om det nu var læn-
ge siden, at jeg sidst havde været der.   
Snart drejede jeg til venstre, ja, jeg blev 
ved med at dreje til venstre, så jeg kunne 
komme tilbage til mit udgangspunkt. Jern-
banestationen. Det trygge sted. Men selv 
om jeg   drejede til venstre og til venstre – 
et princip var jo nødvendigt, for jeg havde 
ikke noget kort med. Der var ingen at spør-
ge. Regnen have drevet alle menneskene 
ind i deres huse eller også var de på arbej-
de. Det var lige over middag.    
Så lige pludselig vidste jeg ikke hvor jeg 
var. Selvfølgelig  kunne jeg være gået til-
bage ad den vej, som jeg var kommet ad.  
Det var jeg nu for forfængelig til. Det er 
aldrig rart at skulle gå tilbage.  Altså fort-
satte jeg. Jeg fortsatte. Selv om jeg  ikke 
vidste, hvor lang tid jeg skulle gå, så vidste 
jeg, at på et tidspunkt, så ville jeg finde et 
busstoppested. Endelig fandt jeg en station. 
Det var dog en helt anden station end jeg 
havde forestillet mig.  Det gjorde ingen-
ting. Jeg  slap derfra. Jeg kom videre. Si-
den hen da jeg fandt et kort over området, 
opdagede jeg, at jeg på trods af at jeg hav-
de drejet til venstre og til venstre, ja, så 
havde jeg også en enkelt gang drejet til 
højre. Det afgørende var dog, at det grå 
vejr uden sol og vind havde medført, at jeg 
ikke havde opdaget, at  det, som jeg troede 
var  retningen ifølge det kompas, som jeg 

altså ikke havde med, ja, det var slet ikke 
retningen.  
I min daglige tilværelse er der en konstant 
tilrettelæggelse. Man kommer et sted fra. 
Man skal et sted hen. Der er noget man 
skal. Der er mening hele tiden.  Her ude på 
en grå vej, var der pludselig ingen mening i 
øjeblikket ud over, at jeg vidste, at der altså 
engang ville komme  en mening. Det var 
en skræmmende oplevelse. Først var der 
selve oplevelsen af, at jeg ikke vidste, hvor 
jeg var. Siden hen var der forbruget af tid – 
den ”kostbare” tid – som gik indtil jeg kom 
ind på et spor, som jeg kendte igen.  
Igen og igen kommer man ud for oplevel-
ser, som sætter sig fast i ens sind. Det kan 
også være formuleringer, som slår ned hos 
én.  
Tage Skou-Hansen fortæller i romanen 
”Sidste sommer”, der udkom i 1991, om 
hvordan præsten Herman, kommer hjem 
fra Argentina for at se sin slægtsgård inden 
den bliver solgt.  Da er det, at han en mor-
gen går ned til engen, hvor kvierne har 
trampet bredden ned, når de går ned for at 
drikke. Da han ser det kommer hele hans 
barndom og ungdom igen tilbage til ham.  
Det er vel sidste gang han ser det. Det bli-
ver for ham en erfaring af Gudsriget.  Ja, 
og der er nu for ham noget opbyggeligt i 
den tanke, at når nu han og hans generation 
har brugt åen og bygget siloerne, ja, så vil 
der komme andre generationer, som vil 
bruge åen og landet. Andre generationer, 
som vil bruge det alt sammen på deres må-
de i den tid, som bliver deres.   
 I sin sidste roman ”Frit løb” fra 2000 for-
tæller Tage Skou-Hansen om Gerda og 
Holger, som blev kendt i romanen ”De 
nøgne træer” fra 1957. Nu er de to personer 
omkring de 70 år. De er begge fri af tidli-
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 K i rke ny t  

Menighedsrådets medlemmer er: 
Agnethe Jensen    7524 5062 
Jens Krogh        7525 0280 

Anders Peter Breum  7524 4482 
Kristian Haahr  7525 0017 
Birgitte Kudsk  7525 0069  

gere forhold. Gerda har købt et hus i Århus
-bydelen Frederiksbjerg. Huset er ved at 
blive istandsat. Inden de kan flytte ind kø-
rer de så foråret i mødet i Gerda nye Golf. I 
løbet af turen til Sydfrankrig får Gerda 
Holger til at fortælle om hvordan det var 
dengang. da hans far. inden han blev en 
storsælgende reklamemand i Århus, havde 
fået fire års fængsel for at  have brugt akti-
onærernes penge i den nu forsvundne bank 
i Holsted eller, hvor det nu var.  Holger får 
fortalt den historie, som han ikke har fået 
fortalt før om sin familie. Gerda accepterer 
ham, for skal man leve sammen, så må 
man kende hinandens historier.  Kende 
dem.  Bære over med dem.  Til sidst da de 
overnatter den sidste nat på et motel i 
Tyskland kommer denne erkendelse til 
Holger:  
”Jeg skulle ikke være alene mer. Det var 
dejligt at tænke på. Hun ville være i nærhe-
den nu. Når jeg vågnede om natten eller 
tidligt om morgenen og blev bange for at 
dø uden at nogen vidste det.  Bange for 
ting jeg havde gjort eller undladt, og værst 
af alt, ting jeg sagtens kunne have gjort 
anderledes. Hendes krop ville være der, 
hendes varme levende knæ og arme.  Hun 
ville ligge ved siden af mig og tage mig i 
hånden og røre ved mig når de anfald kom. 
Hvis de nogensinde kom igen.  
Nå. Vi kunne måske ikke sove i det samme 
rum. Hun snorkede temmelig umisforståe-
ligt.  
De små tings trøst, som man sagde.  Men 
de var ikke så små. Ikke når vi var to til at 
huske hvem vi selv var, og hvad der var 

sket i vores tid.” 
Oplevelser og ord: Sådan som jeg her har 
gjort det, sådan  gjorde evangelisterne den-
gang de skrev om Jesus. De skrev om det, 
som havde gjort indtryk på dem. Det som 
havde oplyst deres liv. Det som de havde 
taget med sig.  Det er stadig det som er 
sagen for os, at  vi på den ene eller den 
anden måde tager den oplysning om livet 
til os, hvad enten den så kommer på den 
ene eller anden måde. Det er historierne og 
erindringerne som bærer os.  
HV 
 



Udgives af Menighedsrådet og SogneforeningenUdgives af Menighedsrådet og SogneforeningenUdgives af Menighedsrådet og SogneforeningenUdgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen    
Bladet udkommer:Bladet udkommer:Bladet udkommer:Bladet udkommer:    

1. febr.  1. april  1. juni  1. 1. febr.  1. april  1. juni  1. 1. febr.  1. april  1. juni  1. 1. febr.  1. april  1. juni  1. sept. og sept. og sept. og sept. og     1111. nov. nov. nov. nov....    
Indlæg  modtages gerne og kan afleveres til Inger Jensen, Lynevej 56, tlf. 75 25 03 87  

eller E-mail: iajensen@bbsyd.dk  senest d. 10. i måneden før udgivelse. 

Februar: 
24. Vinterfest * 
25. Kom og Kig Dag i Lyne Hallen * 
28. Foredragsforeningens general- 
 forsamling * 
 
Marts: 
  8. Fællesmøde for foreninger * 
15. SLGU’s generalforsamling * 
16. Bowlingaften i Tarm * 
23. SLGU’s gymnastikopvisning * 

April: 
 1. Påskevandring 
21. Stidag 
 
 
 Vedr. * Se tidspunkter i bladet. 
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