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75 25 03 87

Raku brænding i ”Den Kreative Butik”
Af: Rikke Legarth.
Så kom dagen endelig. En dag, hvor vi
arbejdede med noget, der næsten var
magisk.
Dagen hvor vi skulle RAKU brænde!
10 spændte mennesker var vi samlede i
Den Kreative Butik, hvor Lena, der er
keramiker fra Brønderslev, skulle undervise os.
Ud af sin lille bitte bil tryllede Lena
ovn, maling, pensler, gryder, savsmuld,
lerpotter, gasflaske og meget andet frem
alt imens hun begejstret fortalte om sit
hjertebarn inden for den keramiske verden: Raku brændingen.
Vi dekorerede små lerkrukker, som hun
havde fremstillet på forhånd. Farverne
var nærmest pastelagtige, og da de kom
på rå ler, der hurtigt optog væsken fra
malingen, blev ´lakeringen’ nærmest
som pulver på krukkerne.
Efter dekorering blev krukkerne sat i
ovnen, hvor de brændte ved 700 gr i ca
20 min og wauu…..nu kunne vi se, at
der virkelig var tale om næsten trylleri,
for varmen gjorde, at de pudderagtige
farver pludselig havde helt andre og
klare farver på krukkerne. Men trylleriet
var slet ikke ovre, for krukkerne blev
lagt i savsmuld og dernede krakelerede
de i alverdens mønstre og farverne trådte for alvor frem.

Til sidst kom de i vand og blev vasket
og skuret rene, og nu står de fineste små
krukker og pynter på 10 tilfredse kursisters borde.
Det blev en meget hyggelig dag i røg og
damp med masser af grin og snak og
med resultater, alle var tilfredse med.
Bestemt en oplevelse, der skal gentages.
Derfor har vi allerede nu lavet aftale
med Lena om, at hun kommer på besøg
i butikken igen en dag i april måned og
det glæder vi os til.
Og det bedste er, at der stadig er plads
til flere rundt om bordet….
Vandværket har siddet en omgang over,
så Budstikken er hos Vandværket i blad
nr. 1 – 2013.

Små skåle før brænding
Se flere billeder side 9
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KÆMPE JULEMARKED
Forsamlingshuset arrangerer julemarked med basar, salgsboder, fiskedam og
fællesspisning fredag d. 30. november 2012.
Der serveres ribbenssteg med kartofler, sovs, rødkål og chips for 60 kr.
Børn halv pris.
Vi regner med at blive på den anden side af hundrede mennesker, så kom og få
en god plads.
Basaren åbner kl. 17.00 – og der er fine gevinster at tage numre i. Middagen
serveres kl. 18.00.
Skulle man være interesseret i at donere en gave til basaren, bedes den afleveret
hos Birthe Pedersen eller Dorte Lundgaard senest et par dage før markedet.
For ikke det skal blive for sent for de yngste gæster, sluttes aftenen af med udtrækning af gevinster kl. ca. 20.30.
Alle er velkomne til festen! Mad bestilles på tlf. 7525 0399, 3011 7903 eller
7525 0353.
Med venlig hilsen
bestyrelsen
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Priser for leje af forsamlingshuset
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, miljøafgift og rengøring.
Ligeledes betales der et depositum på
1.000,- kr. pr. udlejning, som tilbagebetales efter festen, hvis alt er i orden.
Depositum og husleje betales senest
ved afhentning af nøgle.

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

SÆT KRYDS I KALENDEREN
VED DEN 22. FEBRUAR 2013,
FOR DA ER DER VINTERFEST MED LOKALREVY I
STRELLEV FORSAMLINGSHUS

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 2013 på:
annikabertelsen@bbsyd.dk
Hilsen Revyholdet
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OLIE I BØRNEBO LYNE
Først tænkte vi, at lykken var gjort og oliekilden i Lyne fundet, da der pludselig piblede olie op gennem gulvet i fyrrummet onsdag den 3. oktober.
Gode råd var dyre, næsten ligeså dyrt som olien!
Vi troede, det nye oliefyr lækkede, men efter at have banket noget gulv op
fandt vi to vildfarne rør, hvor olien piblede ud.
1000 TAK til Lyne Friskole fordi vi allerede dagen efter kunne flytte i kælderen. Det er ikke alle og enhver, der med et smil byder 22 larmende børn velkommen. Det har I gjort – hvilket har gjort de efterfølgende uger så meget
nemmere for børn, personale og forældre.
Vi fandt ud af, at der ligger en gammel nedgravet olietank for gavlen af huset.
Tanken har vist ikke været i brug siden 1982. Den blev ikke frakoblet på forsvarlig vis – påfyldningsstudsen i tanken stod åben, og de to føderør til fyret
var skåret af, men ikke proppet til. Med alt det regnvand, der er kommet i løbet af sommeren, er tanken blevet fyldt og så rendte den over … gennem føderør og op gennem gulvet.
Vi kontaktede Kogsgaard jord- og miljørådgivning for at sikre alt skete på
forsvarlig vis.
Da olietanken kom op, viste det sig, at den var tæret i modsatte ende af påfyldningsstudsen. Vi står nu med to forureningssteder – i den ende hvor tanken var tæret, i modsatte ende ved påfyldningsstudsen, hvor regnvandet har
trukket olieholdigt overskudsvand langs føderørene fra tank til fyret. Det betyder, at der også er forurenet indendørs under gulvet.
Den 18. oktober gennemføres en afgrænsende undersøgelse for at se hvor
dybt og hvor langt til siderne forureningen er. Den foreløbige undersøgelse
indikerer, at det nok ikke er så slemt som først antaget, men vi må afvente de
endelige resultater.
Børnebo overtog huset fra kommunen i 2007. Vi har holdt møde med kommunen angående ansvarsfordeling. Dette er ikke afgjort endnu.
6

Sideløbende med det rent praktiske arbejde i forbindelse med oprensning og
klargøring af Børnebo, fortsætter dialogen med kommunen om ansvarsfordeling.
Er der nogen, der har kendskab til tanken og hvorfor, den er koblet fra, vil vi
gerne vide det. Jo mere vi ved om, hvad der skete dengang, jo hurtigere bliver
dialogen med kommunen.
Børnebo kan kontaktes på bornebo@mail.dk eller 23250511.
Hilsen Børnebo

ÅBEN Mandag - Søndag

Kl. 8.00 - 20.00

Dagli’ Brugsen Lyne
kører varetur
 75 25 00 08
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Generalforsamling den 22. november 2012 kl. 19.30.
Strellev Sogneforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 i Strellev Forsamlingshus.
På valg er Anders Jensen og Michael Thiemke og begge tager imod genvalg.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag skal være formanden Anders Jensen, tlf. 7525 0387 i hænde senest
den15/11/ 2012.

Sogneforeningen vil gerne takke alle, som har købt medlemskort på trods af en
stor prisstigning. Det er rigtig dejligt, for så er der bedre balance mellem indtægter og udgifter.
Skulle der være nogle, som vi ikke var så heldige at træffe, da vi var rundt, kan
man altid købe et medlemskort ved at henvende sig til en fra bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Sogneforeningen.

Fællesmøde for foreningerne i Strellev er mandag den 11.
marts 2013 kl. 19.30 i Strellev Forsamlingshus.
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Fra Raku brændingskursus
hos Rikke og Tom Legarth

9

10

11

En stadeplads = 1 bord på 2 meter. Pladsen koster 150 kr.
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med flotte sponsor gaver

JULE HYGGE BANKO

inviterer til:

Lyne Friskoles
Støtteforening
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Kaffe og kage kan købes

på Lyne Friskole

Lørdag den 17. november 2012 kl. 13.00

Den kreative butik
v/Rikke Legarth.

Aktiviteter:
09.12.12
Julemarked kl. 12 – 16
17.01.13
Tupperwareparty kl. 19.30 (tilmelding nødvendig)

Køb værtindegaven i Den Kreative Butik
Bestil et par dage før:
Blomsterdekorationer, juledekorationer eller
Kirkegårdskransen
Julekort allerede nu:
Pakke med 10 stk. – 130 kr

Den Kreative Butik V/Rikke Legart, Kærgårdvej 8, Strellev, 6870
Ølgod.
Email r.legart@gmail.com.
r.legart@gmail.com. Tlf. 3195 5540. Følg os på face Book: Den
Kreative Butik. Åbent efter aftale.
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STRELLEV JAGTFORENING
Fællesjagt:

Rævejagter:

Lørdag den 15. december 2012 kl. 10.00
Mødested: Jens Møller Madsen
Kærgårdvej 15, Strellev
Lørdag den 26. januar 2013
Morgenkaffe kl. 9.00 i Forsamlingshuset
Rævejagt kl. 9.30
Frokost i Forsamlingshuset.
Tilmelding til formanden, tlf. 7525 0275 / 20425188.
Alle med gyldigt jagttegn er velkommen på rævejagten.

Generalforsamling:
Lørdag den 26. januar 2013 kl. 19.00 i Forsamlingshuset
Der serveres traditionen tro gule ærter mm.
Eventuelle forslag til drøftelse på generalforsamlingen samt forslag
til årets jæger skal være bestyrelsen i hænde senest den 12/1 2013.
Tilmelding til Ernst Øllgaard.
Medbring trofæer fra det forgangne år.
Bedste danske trofæ kåres, og vinderen modtager vandrepokal.
Reguleringsjagt på ræv den 9. februar 2013.
Tilmelding til Torben Larsen, tlf. 75212877/23104151
Mødested: Parkeringspladsen midt i Strellev by
Personer over 18 år og med gyldigt jagttegn er velkommen på jagten.

En ny jerncontaineren står igen på p-pladsen ved
Tarpvej. Sogneforeningen håber meget, at I fortsat vil støtte os ved, at I smider jeres gamle jern i
containeren.
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ALLE HELGENS GUDSTJENESTE
Søndag den 4. november 2012 kl. 16.00
i Strellev Kirke
Ved denne gudstjeneste vil de døde siden sidste
Alle Helgen blive mindet ved navns nævnelse.
Der vil være mulighed for efter gudstjenesten at sætte et lys ud på jeres kæres
grave. Lysene vil stå i våbenhuset klar til at blive tændt efter gudstjenesten hvis I ønsker det.
Alle er velkomne!

Koncert med Jacob Jensen Band
Onsdag den 7. november kl. 19.00
i Strellev Kirke
Orkestret, opkaldt efter Jacob Jensen (Brugsen)
Strellev, kommer fra Århus og har lavet koncerter i
både ind– og udland.
ADVENTSGUDSTJENESTE

Søndag den 2. december kl. 19.30
i Strellev kirke
Ølgod Kirkekor medvirker.
Efter gudstjenesten inviteres alle til kaffebord i forsamlingshuset

CHAMPAGNEGUDSTJENESTE
Mandag den 31. december kl. 16.00
Start nytårsaften med festgudstjeneste i Strellev Kirke.
Efter gudstjenesten bydes der på et glas champagne, så vi alle
kan ønske hinanden Godt Nytår før vi går hver til sit!
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K i rk e n y t
GUDSTJENESTER 2012
STRELLEV KIRKE
NOVEMBER:
4. Alle Helgen 16.00 Buelund
11. 23. s. e. trin. 10.30 Buelund
18. 24. s. e. trin. Ingen
25. Sidste s. i kirk 10.30 Iversen
DECEMBER:
2. 1. s. i advent

19.30 Buelund
Adventskoncert
9. 2. s. i advent 10.30 Vestager
16. 3. s. i advent
9,00 Vestager
23. 4. s. i advent 10.30 Vestager
Lillejuleaften
24. juleaften
15.00 Buelund
25. juledag
11.30 Buelund
26. 2. juledag
Ingen
30. julesøndag
Ingen
31. Nytårsaften
16.00 Buelund
Champagnegudstjeneste
JANUAR 2013
1. Nytårsdag
Ingen
6. Hellig 3 Konger 9.00 Vestager
Kirkekaffe
13. 1. s. e. H. 3 k. 19.30 Vestager
20. 2. s. e. H. 3 k. 10.30 Vestager
27. Septuagesima

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.

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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K i rk e n y t
Tak for nu
Jeg må desværre sande, at tiden sig
snart nærmer for afslutningen af mit
vikariat her i sognene Strellev og Ølgod. Det har været en spændende og
udfordrende tid, som jeg har lært rigtig
meget af, og som jeg ikke mindst vil se
tilbage på med glæde.
Men én ting, som jeg har måttet sande
efter tiden her i Strellev og Ølgod, det
er, at hele dette kirkelige foretagende
på ingen måder holdes oppe af præsten
alene. Måske havde jeg en lille idé omkring, hvordan det hele hang sammen,
før jeg trådte ud af pastoralseminariet i
sin tid, men jeg havde nok ingen idé
om, hvor vigtigt det kristne budskab er,
om at vi alle er et lem blandt mange
lemmer. Vores kirkefader Martin Luther uddyber det således i sin prædiken
fra 1524:
”Ingen har alle gaver, embeder og dyder. Ved enhver
kristen må der derfor være
noget, som mangler. Derfor
har Gud ordnet det sådan, at
den ene tjener den anden.
Intet lem udfører sin tjeneste ved hjælp af sig selv.
Øjnene kunne ikke se, hvis
de ikke blev åbnet. Maven
kunne ikke fordøje noget,
hvis ikke munden skaffet
den mad. Foden kunne ikke
18

gå osv. Hvert enkelt lem
tjener således det andet. Og
netop det som værdsættes
allermindst, er mest nødvendig.”
Der er således brug for alle, for at kirken overhovedet kan fungere og forblive kirke. Der er behov for både organist, graver, kirkesanger og ikke mindst
en menighed, for at gudstjenesten og de
kirkelige handlinger kan blive til noget.
Og præsten er blot en udvalgt blandt
menigheden, der taler på menighedens
vegne. Jeg har været utrolig glad for
det samarbejde vi har haft i Strellev
kirke. I har været gode til at tage imod
mig og ikke mindst mine ideer, også
selvom jeg kun har været vikar for en
tid. Og på trods af at jeg kun for en tid
skulle udfylde Hans Vestagers plads, så
har I som menighed været gode til at
komme i kirken og lytte til mine prædikener, også selvom de måske har været
lidt anderledes, end hvad I har været
vant til. Men det er jo ikke blot lemmerne omkring søndagsgudstjenesten
og de kirkelige handlinger, der udgør
kirkens legeme. Der er bestemt også
brug for et menighedsråd, som tager
beslutninger på vegne af de mange i
sognet, og som finder ud af, hvad der
skal foregå i kirken. Og her i Strellev er
det et meget energisk og iderigt menighedsråd. I har ligeledes taget imod
mig med åbne arme, og vores samarbejde har været velfungerende, hvilket ligefrem har resulteret i to nye til-

K i rk e n y t
tag, som vi i fællesskab har fået op at
stå, nemlig friluftsgudstjenesten i Brinkerne og de 9 læsninger i trinitatistiden. Det har været spændende for mig
at forsøge med sådanne nye tiltag, og I
har på intet tidspunkt sagt nej til de
ting, som jeg har foreslået. I har bare
bakket op og hjulpet på hver Jeres måde. Det er fantastisk at opleve Jeres
åbenhed og frivillighed. Og det har
faktisk ikke kun været menighedsrådet
og deres frivillige kræfter, som har fået
det hele til at lykkes, det har bestemt
også været de mange andre frivillige i
sognet, der har været med til at give en
hjælpende hånd. Her taler jeg ikke
mindst om al den hjælp vi fik fra FDF,
da vi skulle have friluftsgudstjenesten

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

stablet på benene. I var med til at gøre
det til en fantastisk aften i Brinkerne.
Jeg vil således gerne takke Jer alle i
Strellev sogn for Jeres varme velkomst,
gode humør og store hjælpsomhed i de
efterhånden 8 måneder, hvor jeg har
været Jeres midlertidige præst.
Nu vender jeg snart hovedet mod syd
igen, hjem til Jernved og min familie,
og så håber jeg på, at der om ikke alt
for længe dukker nye udfordringer op
til mig.
Sognepræst Birte Maarup Iversen

Anders Peter Breum
Kristian Haahr
Birgitte Kudsk

7524 4482
7525 0017
7525 0069
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Oprensning af søen til stidag den 6. oktober 2012

Aktivitetskalender
November:

Januar 2013:
17.
Tupperware Party i Den Kreative
Alle Helgensgudstjeneste *
Butik *
Koncert med Jacob Jensen Band *
Jule Hygge Banko på Lyne Friskole*
Generalforsaml. i Sogneforeningen * Februar:
22.
Vinterfest *
Julemarked m. spisning og basar. *
28.
Foredrags Foreningens gen.fors *
December:
Marts:
2.
Adventsgudstjeneste
11.
Fællesnøde for foreninger
9.
Julemarked i Den Kreative Butik*
31.
Nytårsgudstjeneste *
Vedr. * Se tidspunkter i bladet.
4.
7.
17.
22.
30.

Udgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen
Bladet udkommer:
1. febr. 1. april 1. juni 1. sept. og 1. 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.

