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Strellev Sogneforening: 
Formand: Anders Jensen  75 25 03 87 
Sognets hjemmeside:          www.strellev.dk               
Hjemmesideansvarlig: Poul Nielsen 
                                                   30 11 07 65 
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                                          eller  22 51 15 42 
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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 
 
Lyne Friskole:                          75 25 00 11 
Hjemmeside: www.lynefriskole.dk                                   
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                                 E-mail: e_r@bbsyd.dk     
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SLGU: 
Forretningsudvalget: 
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Jeanette Sørensen                      22 24 41 73 
Kasserer: Bente Christensen     40 45 62 28 
Sekretær: Tina Skak         30 11 18 29 
 
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 Vesterg.  75 24 66 49 
  
Sommerfest: Tina Jørgensen     75 25 04 95    
Revy til sommerfest:   

                 revy@lyne.dk            21 22 23 38 
Sportsuge: Tina Skak                30 11 18 29 
Telt: Kasper Lauridsen             72 15 51 79 
 
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: 



En oplevelse… 
 
En søndag formiddag, 17 mænd og 
kvinder,  
river, handsker, en masse ruller sor-
te  affaldssække, godt humør og høj 
solskin.  
Dette er opskriften på en ny måde at 
skaffe penge til SLGU, således at vi 
kan glæde vores medlemmer med ny-
indkøbte ting, når der er ønske om 
noget, man mangler til sin aktivitet. 
Hermed kan vi konkludere, at der er 
mange måder at tjene penge på, og vi 
har i år således prøvet noget helt and-
et, udover vores sædvanlige loppemar-
ked, sportsuge og sommerfest. I for-
bindelse med dette års Bork Havn Mu-
sikfestival, blev SLGU kontaktet, om 
vi kunne være interesseret i at tjene 
penge til foreningen ved at udføre et 
stykke frivilligt arbejde. Vi fik i år 
tilbuddet om oprydning på det de kal-
der ”nød-camping”. Ikke just det fede-
ste job, hvis man kender lidt til Bork 
Havn Musikfestival.  
Men en enig bestyrelse takkede ja til 
opgaven, så var det elles ud og 
”sælge” opgaven, jo flere vi var, jo 
kortere tid ville det tage. Vi havde fået 
af vide, at vi skulle forvente, det ville 
tage 6-7 timer.  
Kl. 10.00 søndag den 4.08.13 var 17 
mænd og kvinder således klar til at 
kaste sig ud i og se, hvad der virkelig 
ventede os, og måske havde man 

tænkt at man skulle forberede sig på 
lidt af hvert. MEN.. Nu forstår vi godt, 
hvorfor man skulle være 18 år for at 
hjælpe. Hvad man ikke kan finde på 
”Nød-camping”, når de ungen menne-
sker efterhånden kom til sig selv og 
forlod pladsen efter 5-6 dage med fuld 
fart på sjov, mad, alkohol, musik, so-
cialt samvær og helt sikkert en festlig 
stemning. 
Helt sikkert også en festlig stemning 
hjælperne fra SLGU havde fundet 
frem til dagens opgave. De nærmest 
dansede sig igennem den ene ”lejr” 
efter den anden, og vores halvdel af 
pladsen  blev ryddet op på rekordtid.  
Kl. 14.00 kunne vi få godkendt arbej-
det af plads chefen, og vi kunne kigge 
hinanden i øjnene og sige tak for kam-
pen.  
På trods af meget ømme lår, de efter-
følgende dage, var folk klar til at give 
en hånd med igen til næste år. Sidder 
du og kunne have lyst til at danse dig 
igennem en anderledes opgave sam-
men med os til næste år, så har vi altid 
plads til flere..    

Strellev/Lyne G.U.    
 

Budstikken gives videre til Sognefor-
eningen 
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   adm@lyfs.dk   
   Tlf. 7525 0011  

 
 
 
 

August 2013 
 

Nyt fra Friskolen 
Oven på en fantastisk sommer, er vi nu 
kommet godt i gang med det nye skole-
år. 10 nye elever startede i Børnehave-
klassen og der er ingen tvivl om, at alle 
var spændte på det nye der skulle ske. 
Før sommerferien havde de været i Før
-skole og prøvet hvad det vil sige at gå 
i skole, men når det så er alvor, bliver 
det pludselig noget andet, men alle er 
kommet godt fra start og det ser ud til, 
at de trives og er glade for skolen. 
Første skoledag blev naturligvis fejret 
og om aftenen var alle forældre og ele-
ver inviteret til fællesspisning. I år hav-
de vi bedt forældrene om at tage en ret 
med, som svarede til det antal personer 
de er i familien og retten blev så sat på 
ta`selv bordet. Det blev et overdådigt 
og meget lækkert ta`selv bord, hvor der 
var noget for enhver smag. Aftenen 
sluttede med lidt ryste-sammen aktivi-
teter. 
I foråret havde vi som bekendt, cy-
kelsponsorløb hvor der blev cyklet ca. 
kr. 96.000,- ind på den time løbet vare-
de. Pengene er øremærket til elevernes 
legeplads, da de har ønsket sig lidt flere 
muligheder for aktiviteter. Skolens be-
styrelse har på sidste bestyrelsesmøde 
besluttet, at man vil arbejde på at få 
pengene til at yngle, så der kan komme 
lidt flere penge i kassen. Man vil prøve 
at søge fonde m.m., men lykkes det 
ikke inden februar, vil vi gå i gang med  

 
 
 
 
 
 
 
at tage stilling til hvordan vi får lavet 
legepladsen mere spændende og udfor-
drende. 
I starten af september tager 8. klasse en 
uge til København på studietur. De skal 
bl.a. besøge Folketinget, hvor de bliver 
vist rundt af en af vores lokale folke-
tingsmedlemmer. Eleverne har selv 
planlagt turen og de vil uden tvivl være 
godt trætte når de vender tilbage. 
Dansk Friskoleforening har opfordret 
landets friskoler til at lave en ”Åben-
skoledag” d. 7. november, for derigen-
nem at gøre opmærksom på at frisko-
lerne er et godt alternativ til folkesko-
len. Friskolens PR-udvalg skal i løbet 
af september have planlagt dagen. Vi 
har besluttet at holde åben fra 16-19. 
Vi håber, at mange vil kigge forbi og få 
en snak med skolens lærere og besty-
relse. Men som vi altid siger, så er sko-
len åben hver dag, så skulle jeres vej 
falde forbi, er I meget velkommen til at 
komme ind og hilse på. Vi har altid 
kaffe på kanden. 
Hilsen elever og lærere på Lyne Fri-
skole. 
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Strellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev Sogneforening 

 

Fællesmøde for foreningerne i Strellev er mandag den 3. marts 2014 kl. 19.30 i 
Strellev Forsamlingshus. 
Mødeleder er Foredragsforeningen. 

STIDAG LØRDAG DEN 5. OKTOBER 2013 KL. 10.00. 
De grønne områder i Brinkerne skal gøres klar til efterår og vinter, så derfor 
afholdes stidag lørdag den 5. oktober kl.10.00. 
 
Sogneforeningen er vært ved grillpølser , kaffe og 
øl/sodavand. 
Medbring gerne redskaber og evt. trillebør.... 
 
VEL MØDT ALLE DER KAN 
Arr Sogneforeningen. 
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Ålegilde 

 
Fredag den 25. oktober kl. 19.00 – 01.00 

 
Traditionen tro serveres der stegte ål med kartofler og persillesovs samt rødbe-
der.  
Herefter kaffe og is. 
Hvis man ikke er til ål, - kan der bestilles wienerschnitzel med tilbehør. 
I baren kan man købe drikkevarer af enhver art. 
 
Musikken leveres af Søren Nielsen med band. 
Pris for mad og dans: 200,- kr. pr. person. 
Tilmelding senest den 20. oktober på tlf. 7525 0399 - 7525 0353 
eller 3011 7903. 

Dog vil vi naturligvis gerne, hvis man tilmelder sig i god tid!  

Venlig hilsen 
bestyrelsen. 

Arbejdslørdag den 24. august aflyste vi pga. for få tilmeldte. Vi har pla-
ner om at prøve igen til foråret. 
                                                                  Med venlig hilsen  
                                                                        Bestyrelsen 
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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 

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

STRELLEV REVYEN 
Har du hørt eller oplevet noget, vi kan bruge til revyen til vinterfesten, hører vi 
gerne fra dig! 
Kontakt Annika Bertelsen på 
  
                                annikabertelsen@bbsyd.dk eller tlf.  24 65 93 37  
 
                                                                                  Hilsen Revyholdet 

KÆMPE JULEMARKED med spisning og basar i forsamlingshuset fredag den 
29. november kl. 17.00. 
 
Er man interesseret i at give en gave til basaren, kan den afleveres hos Birthe 
Pedersen eller Dorte Lundgaard senest et par dage før markedet. 
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  Foredragsforeningen modtager gerne effekter til loppe-        
  markedet hele året rundt. Vi hjælper gerne med at afhen-     
  te diverse effekter hertil. 
  Henvendelse kan ske til  
  Annika Bertelsen 75 25 09 09  eller  
  Gerda Øllgaard 75 25 02 78 
 

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

ÅBEN  
Mandag - Søndag  
Kl. 8.00 - 20.00 
               

Støtter dit OK Benzinkort SLGU ?? 
Tjek om dit kort støtter SLGU på hjemmesiden www.ok.dk. 

Log på med dit Nem-Id samt hav dit Ok kort ved hånden. 
Under fanen kundeoplysninger, kan du se hvilken klub du støtter med   

6 øre pr. liter 

 
Hvis du bestiller et OK Benzinkort med en sponsoraftale knyttet til din 

lokale klub, støtter du klubben med 6 øre for hver liter benzin eller diesel, 
du tanker. Jo mere du tanker, jo flere penge får klubben. Når du har tan-

ket 500 liter, så får klubben en ekstra bonus. 
Det koster ikke noget at få dit OK Benzinkort. Du skal ikke betale opret-
telsesgebyr, kontoen er rentefri, og du betaler kun din benzinregning én 

gang om måneden. Benzinen bliver selvfølgelig ikke dyrere med en 
sponsoraftale – vi sponsorerer hele støttebeløbet. 

Ved spørgsmål kontakt gerne 
Bente Christensen 40456228 
Mail: egon0512@mail.tele.dk 
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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 con-
taineren. 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 

 Billard.             
 

Så er vi klar til en ny vintersæson med billard.  
Turneringen 2013/2014 starter i uge 37 med kampe mandag og onsdag.  
Vi har plads til nye spillere i klubben, og man kan godt spille med i turneringer-
ne, selvom vi er startet. Man kan også godt komme op og spille for sjov, så alle 
der har lyst, kan prøve spillet. 
  
Turneringen starter den 9/9 for serie 3 og den 11/9 for serie 1. 
Der er opstartsaften den 3/9 kl 19.30. 
Vi er en nøgleklub. Det vil sige, at når man har betalt  kontingent, kan man få en 
nøgle mod at betale et depositum på 100 kr. Dette gælder dog kun spillere over 
16 år. 
 
Kontingentet gælder for et helt år og er for: 
Turneringsspillere:     950,00 kr. 
Hyggespillere:     800,00 kr. 
Pensionister, for- eller eftermiddag  550,00 kr. 
Unge op til 18 år     550,00 kr. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til udvalget, som består af  
Anders Jensen, tlf. 7525 0387, Niels Borg, tlf. 7525 0326 og Brian Brodersen, 
tlf. 2244 6078.  
 
Hilsen billardudvalget 
v. Anders Jensen 
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Kirkegårdsvandring. 
 
 
Mandag den 19. august var der kirkegårdsvandring    
på Strellev kirkegård. 

Helga Clausager havde forberedt en tur rundt på kirkegarden, hvor vi 
gjorde holdt forskellige steder og fik en fortælling om Helgas slægt.  
Igen en spændende rejse i Strellevs historie. 
 

Efter turen på kirkegården var der kaffe og aften-
sang i kirken. 

Så er der serveret. 
 

Menighedsrådet vil gerne invitere til menighedsmøde i forsamlingshu-
set 

onsdag den 18. September kl. 18.30. 
 

Vi starter med at spise sammen.  
Efter maden vil menighedsrådet fortælle lidt om dets arbejde. 
Derefter bliver der lagt op til en snak om vores kirke. 
Vi håber, at rigtig mange vil komme, så vi kan få en hyggelig aften. 
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Høstgudstjeneste 

søndag den 29. september kl. 10.30. 
 
Kom og vær med til en festlig gudstjeneste. 
Se vores ny-renoverede kirke, der nu står 
helt færdig.  

 

ALLE HELGENS GUDSTJENESTE 
 
 

Søndag den 3. november 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 guds-
tjenesten - hvis I ønsker det. 
 

Der kan lægges meget ind i et tændt lys. Til Alle helgen vil vi især tænke 
på de lys, som vore døde tændte for os, mens de var i levende live. Hvor 
vore døde holder op, og hvor vi begynder, kan vel aldrig gøres op i ord; 

men ved at tænde lys i kirken og ved at sætte et lys ud på graven kan vi 
udtrykke, at vi er forbundet både med dem og med Gud for evigt.  
 

Alle er velkomne! 
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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 2013 
STRELLEV KIRKE 
 
SEPTEMBER: 
  1. 14. s. e. trin.   9.00 Buelund 
    Kirkekaffe  
  8. 15. s. e. trin. 10.30 Vestager 
15. 16. s. e. trin. 19.30 Buelund 
22. 17. s. e. trin.     9.00 Vestager 
29. 18. s. e. trin. 10.30 Vestager 
 
OKTOBER: 
 6. 19. s. e. trin. 10.30 Vestager 
13. 20. s. e. trin. 10.30 Vestager 
20. 21. s. e. trin. Ingen 
27. 22. s. e. trin. 10.30.Vestager 

 
NOVEMBER: 
  3. Alle Helgens- 
              dag  16.00 Buelund 
10. 24. s. e. trin. 10.30 Buelund 
17. 25. s. e. trin. Ingen 
 

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

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

 K i rke ny t  
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 K i rke ny t  
           
 At se sig klædt i Guds lys 
Mennesket kan grundlæggende ikke stå 
nøgent; for nøgenhed er ikke blot et 

spørgsmål om at have tøj på kroppen. 
Markens liljer er allerede klædt på i 
kraft af at være til, siger Jesus i Bjerg-
prædikenen (se Matthæusevangeliet 
kap. 6 v. 24-34).  
På samme måde forholder det sig med 
menneskekroppen; selv når vi ikke har 

en trevl på kroppen, står vi ikke nøgne. 
Vi er konkret allerede dækket af alt 
muligt: Hudporer, små mærker og spor 
af kroppens bevægelse i tid og rum, 
forskellige farver og pigmenter. Huden 
fremviser levet liv til vores erindring. 
Mennesket står aldrig helt nøgent. Selv 
uden en trevl på kroppen ses nuancer-
nes, pletternes og strøgenes kaos. En 
krop er allerede et landskab. Vi er alle-
rede ved at være til – ved Guds nåde – 
klædt på … 
Det fortælles i Første Mosebog, at idet 
Adam og Eva spiste af kundskabens 
træ, åbnedes deres øjne, og de kendte, 
at de var nøgne. 
Nøgenheden er således en erfaring, de 
først kommer til, idet de to spiser af 
kundskabens træ. Fornemmelsen af at 
stå nøgne bliver først til ved, at de gen-
nem spisningen ser deres hidtidige dage 
og deres tilværelse i et andet perspek-
tiv. Dette syndefald består på sin vis af 
en gryende selvbevidsthed og tilkom-
men evne til at se sig selv på afstand. 
Men det som Adam og Eva med frugt-

rester i munden siger og erkender om 
deres nøgenhed, bygger imidlertid på 
den illusion, at de nu tror – efter at ha-
ve spist af kundskabens træ – at de skal 
stå alene og bero på sig selv. At de intet 
er givet ved blot at være til. Idet de kun 
ser sig selv som nøgne, glemmer de, 
hvor meget de er givet, og hvor meget 
de allerede er klædt på. 
Adam og Eva var ikke nøgne, fordi de 
nu så sig som nøgne. Jesus viser det 
med sine ord, når Han påpeger, at selv 
markens liljer er klædt smukkere end 
den rigeste og viseste konge i Israels 
historie – Salomon i al hans pragt. 
Men lad os spørge: Hvad var Adam og 
Eva da klædt i, før de syede figenblade 
til sig selv, når de nu alligevel ikke var 
nøgne? Var de klædt i mere end hud? 
Vi er ikke de første, der spørger. Gamle 
fortællinger, traditioner og fortolknin-
ger siger, at de var klædt i lys. De var 
ikke nøgne; men de var klædt i lys. 

Hvad betyder det? Og hvordan skal det 
forstås? Hvordan kan man tale om, at 
vi mennesker er klædt i lys? 
Måske kan vi konkret forstå det om 
sommeren – midt i den varmeste tid – 
når markerne står endnu bølgende gyld-
ne, og solen skinner: når vi kan fø-le os 
klædte i solskin og med brunet hud. 
Men hvad med resten af året? Hvordan 
er vi mennesker da klædt i lys, når so-
len står lavt, og natten er mørk? 
Forud for beretningen om Adam og 
Eva, der bliver slået af deres egen nø-
genhed, går beretningen om Guds ska-
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 K i rke ny t  
belse af jord og menneske, hav og have. 
Gud skabte dér som det første lyset: ”Lad 
der blive lys!”, sagde Han. Og det skete. 
Han skabte dag og nat. Først si-den på 
fjerde dagen satte Han imidlertid sol og 
måne på himlen. Lyset – skabt den første 
dag – er således det Guds lys, som er til 
stede under hele skabelsen. Det lys, som 
bader alt det skabte og i den forstand også 
klæder det skabte. 
I lyset stod det alt sammen frem: fuglene 
med deres vinger og næb, dyrene på ler-
jorden med deres hove og poter og til 
sidst mennesket med dets fødder, skabt i 
Guds billede og som mand og kvinde. 
Og lyset er også til stede i ordene. Gud 
velsignede menneskene, og den syven-de 
dag velsignede Han alt det skabte. 
”Herren velsigne dig og bevare dig. Her-
ren lade sit ansigt lyse over dig og være 
dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og 
give dig fred.” 
Det er alt sammen lys, som fylder jor-den 
– konkret lys og ord-lys – en vel-signelse, 
der lyses over mennesket og al skabnin-
gen fra første til syvende dag. Hele ugen 
er dækket af lys. 
Det skabte – alt skabt – er fra begyn-
delsen således skildret som badet i lys. 
Det blev alt sammen skabt i lys og kom 
frem i lyset ved Guds ord. 
Adam og Eva var således ikke nøgne. De 
var klædt i lys, sådan som de med solen 
kunne bade sig på krop og i sind. Og hele 
ugen – alle uger – står vi i Guds lys. 
Mennesket står aldrig nøgent, hvor alene 
vi end kan føle os, hvilke skyg-ger, der 

end falder over vort liv, og hvilket mørke 
vi end er sat i. Gud har fra begyndelsen 
klædt os i lys. 
Men dette klæde af lys er imidlertid ikke 
nok? For Adam og Eva så de var nøgne 
og syede straks figenblade sam-men for 
at dække deres nøgenhed til. Og sådan 
har det været siden. Snart bi-drog Gud 
også selv – fortælles det – med skindklæ-
der, inden Han drev Adam og Eva ud af 
Eden. 
Klæderne og al anden dække er nød-
vendige, fordi vi som Adam og Eva tror 
os nøgne. Og ikke tør tro os klædt i lys. 
Tilværelsen og livet sammen kal-der 
uundgåeligt på bekymringer. Og selve det 
at Gud erstatter Adam og Evas figenklæ-
der med skindklæder vi-ser også, at der 
hele tiden er grunde nok til bekymringer, 
grunde til at dæk-ke til og værne om li-
vet. 
De historier, der følger i 1. Mosebog, er 
da også historier om brodermord – Kain, 
der dræber Abel – om stigende vand, der 
tager alt med sig i døden – bortset fra en 
ark med mennesker og dyr og så den far-
velysende regnbue med bud om fremtids-
håb og lys fra Gud til mennesker igen – 
om ødelæg-gelse af by og tårn. Fortællin-
ger, der afspejler livet, sådan som det er 
her på jord. 
Figen- og skindklæderne er således med 
til at vise vort liv med alle dets bekymrin-
ger. Klæderne er forsøg på at dække vort 
sårbare og skrøbelige liv og legeme til. 
Men samtidig er der forskel på klæder-ne. 
Skindklæderne, som Gud syr sam-men til 
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Adam og Eva – før de drives ud af 
Eden – er mere end en slags erstat-ning 
for deres egen uhjælpelige figen-blade. 
Skindklæderne er udtryk for, hvordan 
Gud – som klæder os i lys fra skabel-
sens morgen – fortsat vil klæde os på – 
klæde os med sit lys. 
Det mørke, som er i os selv og i ver-
den, skal ved Guds nåde ikke kun stille 
os nøgne. Bekymringerne fjernes ikke 
fra os. Lidelserne og sorgen ej heller. 
Vi slipper ikke uden om døden og for-
træd; men vi står aldrig kun nøgne. 

Gud vil det anderledes. I begyndelsen 
skabte Gud lyset, klædte Han sin skab-
ning i lys, og lyste Han sin velsignelse 
over al skabning. Dette lys forbliver.  
Selv i Jesu grav påskemorgen efterlod 
Gud et klæde som tegn på det lys, Han 
bringer. Et lig-lagen blev dér forvand-
let til tegn på opstandelse, lys og nær-

vær. I det lys – opstandelsens lys – står 
vi al-drig kun nøgne. Selv markens 
liljer og klitternes marehalm er klædt 
smukkere end den rigeste og viseste 
konge – Sa-lomon i al hans pragt. Alt 
er vi givet som belyste og tillyste i 
Gud. Må vi opleve os selv og hinanden 
som så-danne altid iklædte Guds bil-
ledlige skabninger (jf. Elof Wester-
gaard). 
 Jens Thue H. Buelund  
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September: 
  3.  Opstartsaften billard * 
  9. Turneringsstart billard serie 3 * 
11. Turneringsstart billard serie 1 *   
18. Menighedsmøde i Forsamlingshuset * 
29. Høstgudstjeneste  i Strellev Kirke  * 
 
 
 
 
 
 

 
Oktober: 
  5. Stidag * 
25. Ålegilde * 
 
November: 
  3. Alle Helgens Gudstjeneste i 
 Strellev Kirke  
29.  Julemarked og basar 
 
 Vedr. * Se tidspunkter i bladet. 
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