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Til Kroatien, Bosnien Hercegovina af: Laurits Graversen
Jeg skulle på bussen i Varde kl. 8.00. I
Kolding skiftede vi til den bus, som
skulle bringe os til målet. Vi var et lille
hold på 26.
Ved middagstid havde vi passeret Hamborg uden kvaler, men så kom vi i kø,
så Jubi, vores chauffør, valgte en omvej, hvor vi oplevede at komme igennem et par små landsbyer. Det var en
lidt anden stil, end den vi kender. En
ting jeg lagde mærke til var kirkerne
med de flotte spir overalt i Tyskland og
Østrig.
1. overnatning var i Erlungen. Vi var
fremme ved 21 tiden. Tidligt næste
morgen kørte vi til Zagreb, hvortil vi
ankom ved 19 tiden. Vi havde den dag
kørt fra Tyskland gennem Østrig og
Slovenien. Næste dag gik det videre til
Sarajevo. Her overnattede vi 3. og 4.
nat.
Vi beså en meget flot katolsk og en ortodoks kirke. Der var en del levn fra
borgerkrigen. 5. dagen kørte vi til
Mostar og blev her 5., 6. og 7. nat. Her
var vi inde og se en ny opført katolsk
kirke. Den var blevet taget i brug, men
langt fra færdig, men vil være en majestætisk kirke, når den står færdig.
Vi så også den gamle bro som Kroatien
havde bombet og som verdensnaturarven havde fået genopbygget af oprindelige sten hentet op af floden samt nye

tilhuggede, så den nu fremstår i sin
gamle skikkelse. Vi så også en hoppe
ud fra broen og komme levende op
igen. Hvad gør man ikke for penge, når
man lever på en sulteløn?
I dag var vi i Medugorje , verdens næststørste valfartssted, hvor Jomfru Maria
viste sig for 6 teenagere i 1981. Siden
har 20 millioner været på besøg. En
statue af Kristus som blødte. Mange
forsøgte at tørre en dråbe blod af.
Herfra til Split, vores 8. nat. Her så vi
på paladser og kirker. Vi havde kørt fra
Mostar langs floden og kom så ind i
Kroatien og kørte så langs Adriaterhavet til Split, som vi igen forlod den 9.
dag og fortsatte langs kysten og Zachar
til Korenica, hvor vi dagen efter skulle
besøge Plitvice Nationalpark.
Her skulle vi bese nogle vandfald. Vi
blev opdelt i hold og fik ordre til at holde sammen. Jeg kom på et hold på 7
med de vist nok bedst gående. Vi kom
også godt af sted på det første stykke,
som var flot, og vi skulle have fortsat,
men der var en anden sti, så det skulle
lige undersøges. Det skulle vi ikke have
gjort. Efter tre kvarter diskuterede vi,
om denne eller den anden sti førte ned
til de andre vandfald. Men den sti vi
havde gået af førte op ad et bjerg og en

skovvandring på 2 timer ventede os. Vi
for vild og måtte ringe vores guide op.
Det lykkedes, men hvor var vi? Der
blev taget et billede af et skilt og sendt.
Derefter varede det ikke længe, før der
dukkede en skovvogn op med en dame
og en mand. Hun steg ud og fire af os
kom med. Det tog 40 minutter at køre
hjem og der gik yderligere en time, før
de sidste var hjemme. De andre stod
ved bussen, klar til afgang, da vi kom
hjem. Jeg steg ud af bilen, fandt den
største seddel jeg havde, ca. 50 kr. og
gav ham dem, og så var han væk. Om
han fik mere ved jeg ikke.

ten til vores 10. overnatningssted i
Opatija. Her var der nogen, der trængte
til et bad i Adriaterhavet før spisetid.
Næste morgen tidlig gik det hjemad til
sidste overnatningssted i Tyskland,
hvor man fik indtrykket af at meget var
fredet, – også hotellet.
Køreturen gennem Østrig med mange
bjerge med tunneller igennem, store
kløfter og i det hele taget et fantastisk
landskab var en oplevelse.
Naturoplevelserne har været fantastiske
på turen.
Jeg gav en omgang Bounty til dem, der
tog hånd om mig og de andre, der ventede ved bussen.
Laurits.

Guiden sørgede for at jeg fik mad og
drikke. De andre måtte holde ud til af-

Evt. sammenlægning af Sogneforeningen og Foredragsforeningen/Forsamlingshuset.
De to bestyrelser vil på generalforsamlingen inds lle at få accept l at arbejde
videre på ideen om at lægge de to foreninger sammen.
Vi håber, at rig g mange vil møde op l de to generalforsamlinger, og give
deres meninger l kende. Håber ligeledes, at der på disse a ner vil fremkomme mange gode ideer og forslag l løsningsmodeller.
Med venlig hilsen
Sogne- og Foredragsforeningens
bestyrelse.
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Strellev Sogneforening
Strellev Sogneforening holder generalforsamling i Forsamlingshuset
tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest èn uge før mødets a(oldelse.
Venlig hilsen
bestyrelsen.

BOWLINGAFTEN I TARM BOWLINGCENTER
Fredag den 20. marts 2015 kl. 19.00 - 20.00.
Derefter er der bufet med salatbord.
Pris :

200,- kr. pr. voksen inkl. spisning.
110,- kr. for børn under 14 år.
Tilmelding: Senest den 13. marts 2015
Til:
Anders Jensen, Tlf. 7525 0387 eller
iajensen@bbsyd.dk

Strellev Sogneforening udlejer flagallé i Strellev for 500 kr. til bryllupper og
andre private fester, hvor folk ønsker det.
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Nyt fra
Forsamlingshuset

Strellev Forsamlingshus afholder generalforsamling i forsamlingshuset

tirsdag den 17. februar 2015 kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. forslag skal være formanden i hænde én uge før.
Der serveres kaffe m/brød.
Vel mødt!

Ved hjælp af midler fra Strellev/Lyne Stø+eforening, har vi fået renoveret
kælderrummet ved toile+erne, så det nu fremstår som et lyst og venligt lokale.
Ved større fester vil det nu være muligt at hænge overtøjet derned.
Der er placeret et lille cafesæt med hyggelig belysning, så man vil kunne sæ+e
sig her og få en lille sludder, medens man venter på ledige toile+er.
Der er sam dig blevet penge l at få fuget skorstenen om, hvilket var særligt
ltrængt.
Vi vil gerne her beny+e lejligheden l at re+e en stor tak l Strellev/Lyne
Stø+eforening for de mange penge, vi igen i år er blevet bevilget. Det er penge, der er med l at højne vedligeholdelsesstandarden i forsamlingshuset.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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125 års jubilæum i Strellev Forsamlingshus.
Vi ønsker her at re+e en stor tak l alle, der på den ene eller anden måde viste
opmærksomhed i forbindelse med jubilæet den 16. november 2014.
Det blev en rig g hyggelig e ermiddag, hvor mange fra sognet var mødt op for
at være med l at festliggøre dagen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

VINTERFEST 2015
Vinterfesten i Strellev Forsamlingshus er i år flyttet til

fredag den 6. marts kl. 19.00.

For lige at forny os lidt, prøver vi at lave en
anderledes form for underholdning i år, men vi
lover, at det bliver festligt og fornøjeligt.
Menu: Sild m/karrysalat, æg og tomater.
Oksekød i peberrodssovs med kartofler og
tilbehør.
Is med tilbehør.
Kaffe
Musik: Leveres af den dygtige musiker, Karina Holgersen.
Pris: Kr. 220,- pr. person
Tilmelding: Senest fredag den 27. februar til Dorte L. - 7525 0353 / 3011 7903
Birthe P. - 7525 0399 / 6124 0845
Vi håber rigtig mange vil bakke op om vinterfesten!
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Strellev forsamlingshus’ 125 års krigen vides ikke, men der har helt sikjubilæum den 16. november 2014. kert været stor offervilje fra sognets
Vi fejrer i dag 125 års jubilæum for
Strellev Forsamlingshus, som gennem
tiderne har haft stor betydning for det
kulturelle liv i Strellev.
Går man helt tilbage til begyndelsen,
så var det i 1888, det første forsamlingshus blev bygget i Strellev. Det var
ved siden af mejeriet. Det var helt sikkert en tid, hvor mange ting var i forandring. Kirken er jo fra 1100 tallet.
Hvad der er sket i den mellemliggende
periode vides ikke. Vi véd, at først kom
mejeriet 1883, forsamlingshuset 1888,
senere brugsen i 1895, så man må sige,
at det var en tid, der var gang i tingene. Den tids ildsjæle har haft stor betydning for Strellev, så jeg synes, man
skal have stor respekt for dem.
Men tilbage til forsamlingshuset fra
1888, en meget ydmyg bygning, som
har været vigtig for sognet og dets udvikling gennem tiderne, ingen tvivl om
det, og så har man jo haft et sted at
samles omkring de udfordringer, der
har været og meget mere.
Det hus, vi sidder i her, er jo blevet
indviet i 1930, og man kan ikke lade
være med at tænke, at det var et flot
byggeri, meget flot byggestil og utroligt godt håndværk, som kendetegner
mange huse og gårde i Strellev fra den
tid. Det er et smukt hus, og det er det
stadigvæk.
Huset har gennem tiderne været igennem mange omvæltninger. Det var besat af tyskerne under en del af krigen.
Der blev betalt husleje, men om det
kunne række til istandsættelser efter
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befolkning om at istandsætte huset.
Jeg tror, det var på det tidspunkt, der
blev etableret garderobe og toiletter i
kælderen, som blev gravet ud med
håndkraft. Sikken et arbejde, der er
lagt i det. Det er imponerende.
Det kunne have været interessant, hvis
der et eller andet sted, lå nogle billeder
fra den tid. Så I må hjem og se i gemmerne, man ved jo aldrig.
Så springer vi frem til den tid, jeg kan
huske lidt fra, nemlig min fasters bryllup. Jeg har været 5 år, jeg synes det er
lidt sjovt.
Men det er først omkring tresserne,
hvor det hele begyndte for mig. Vi flyttede til Strellev i maj 1962. På det tidspunkt begyndte vi jo at gå til bal og
ungdomsmøder i forsamlingshuset.
Gymnastikopvisninger var i mange år
en tilbagevendende begivenhed, hvor
der var fuldt hus, en tid som jeg ser
tilbage på med stor glæde.
Ungdomsmøderne var jo altid godt
besøgt. Der var mange karle og piger
ansat på gårdene i den tid. Bænkene
var jo stillet op i rækker i den lille sal.
Der var altid fyldt op på rækkerne, og
foredragsholderne var som regel altid
førstelærerne fra de omliggende skoler
eller præsten. Der var også bud efter
rektorerne fra de nærmeste gymnasier,
og der blev lyttet til de kloge hoveder.
Vi var nok på daværende tidspunkt lidt
mere autoritetstro, tror jeg.
Til ballerne var der næsten altid fuldt
hus, og det var som regel Elite Kvartetten eller Viola, der spillede op til
pæn dans. Det står der jo i vedtægterne, det skal være, og sådan er det.

Huset har gennem tiderne været gennem nogle meget store udbygninger og
renoveringer. Det var også midt i tresserne, der kom fast scene, hvor der også blev bygget til salen, som det er i
dag. Nyt, køkken og sal ovenpå, et
kæmpeløft af husets værdi, som jeg
tror, vi skal være meget taknemlige for
blev gennemført. Ellers havde mange
ting set anderledes ud, er jeg sikker på,
og vi må sige, scenen er blevet brugt
flittig gennem tiderne i mange sammenhænge, og den bliver det stadig den
dag i dag.
Strellev forsamlingshus har været rammen om store som små familiefester,
foredrag, dilletant, høstfester, vinterfester, mindesammenkomster og meget
andet og er det jo stadig. Jo der er tilberedt mange gourmé middage i køkkenet. Huset har været e fælles gildesal
gennem tiderne, hvis man kan bruge
det udtryk. Vi husker Alma, Elinor,
Gerda og Karen Hansen med flere kokkerere i køkkenet.
Er der så sket skelsættende begivenheder, som har haft betydning for husets
fremtid, og det er klart, det har der været.
Jeg husker tydeligt, da man begyndte at
snakke om spiritusbevilling til forsamlingshuset, eller rettere om man måtte
servere øl og vin til festerne i huset, det
var en stor diskussion. Nogle var jo
imod og nogle for. Personligt var jeg
faktisk imod på daværende tidspunkt,
hvad jeg slet ikke forstår i dag, så det
var vist, eller det var en meget klog
beslutning, som jeg tror, har haft stor
betydning for husets økonomi siden.
Jeg mener, det var sidst i tresserne og

først i halvfjerdserne, det kom.
Mange har gennem tiderne lagt et stort
arbejde i forsamlingshuset, og vi må
sige et så smukt hus, som det jo er både udvendig og indvendig. Huset har
ikke ændret karakter, man har haft respekt for byggestilen, selvom jeg véd,
der har været diskuteret nyt loft i store
sal, men det er heldigvis aldrig blevet
til noget.
I mange år havde sparekassen jo filial i
huset, så der kunne skrives tykke bøger
om husets virke gennem tiderne. Jeg
kunne blive ved lang tid endnu, men nu
vil jeg runde af med at sige, at Strellev
Forsamlingshus er bevaringsværdig og
opfordre til, at man støtter op om huset.
Der vil også i fremtiden være brug for
frivillige hænder, som der altid har
været.
Jeg ved godt, at mange ting har ændret
sig de senere år, men det behøver jo
ikke være ensbetydende med, at man
giver op, så det er helt op til os selv.
Nej som Cisse så smukt har broderet,
og som hænger i lillesal i forbindelse
med 100 års jubilæet.
Kæmp for alt hvad du har kært
Ej kamp blot for dagligt brød
Men kamp for frihed i liv og tro
Thi evig stilstand er død.
Skal vi synge ”Jeg elsker den brogede
verden”.
Tak for ordet.
Tage Johannessen
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Vigtig læsning!!!!!!!!
2015 er allerede godt i gang. Vi er på nuværende tidspunkt
godt i gang med de indendørs aktiviteter, som tæller badminton, indendørs fodbold, billard, volleyball, ungdomsklub og gymnastik, som for mange ender i gymnastik opvisning den 28. marts, så sæt kryds i kalenderen og kom op
og se vores dygtige gymnaster vise, hvad de har lært og
øvet på hele vinteren.
SLGU indkaldte den 5.11.14 til ekstra ordinær generalforsamling i Strellev forsamlingshus. På dagsordenen var godkendelse af regnskabet 2013. Desværre
dukkede der ikke andre op end bestyrelsen.
Bente Christensen har valgt at udtræde af bestyrelsen, da hun ikke længere har
tiden til bestyrelses arbejdet. Gitte Frost træder ind i SLGU´s forretningsudvalg.
Udvalget har konstitueret sig på følgende måde:
Formand Jeanette Sørensen
Kasserer Tina Skak
Sekretær Gitte Frost

HUSK - - Loppemarked 2015 i Lyne Hallen den 18. april...
Se opslag side 16 i bladet.
SLGU står overfor en del udfordringer, som vi har brug for at befolkningen i
Strellev og Lyne sogn tager del i.
Kasper Lauridsen har de sidste mange år stået for teltudlejning, men har fra
Januar 2015 valgt at stoppe - - Vi står nu og mangler en ny frisk person, ung
som gammel… Kasper har tilbudt al den hjælp, han kan… Vi hører gerne fra
dig/jer, hvis det har jeres interesse. Teltet er en god indtjening for SLGU…
I skrivende stund kan vi også berette, at SLGU til generalforsamlingen
den 9. marts 2015 kl. 19.30 kommer til at mangle to til forretningsud10

valget. – Vi håber, der sidder nogle derude, som kunne have lyst til dette spændende foreningsliv.
Ud af stuerne de damer og herrer..
Mød også SLGU på facebook – Strellev/Lyne G.U.
Er der spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte formand Jeanette Sørensen.
Med sportslige hilsner SLGU

Gymnastikopvisning i Lyne Hallen lørdag den 28. marts kl.
14.00.
- Fælles indmarch
- Forældre & barn
- Blandet puslingehold fra SLGU og Sdr. Vium
- Mix 1 fra SLGU
- 0. klasse til 3. klasse spring/rytme fra Sdr.
Vium
- 4. klasse til 8. klasse blandet spring/rytme fra
SLGU og Sdr. Vium
- GÆSTEHOLD: Brejninggaard Efterskole
- Fælles udmarch

Fællesmøde for foreningerne i Strellev er torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.30 i
Strellev Forsamlingshus.
Mødeleder er Menighedsrådet.
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Den gamle bænk fortæller
Jeg er en gammel, solid egetræsbænk,
og kan snart blive hundrede år. Jeg blev
lavet af en ung lærer, da han skulle giftes. Han var også uddannet som sløjdlærer. I fritiden stod han tit og lavede
mange nyttige ting til sit hjem.
Men jeg var meget smuk, da jeg var
helt ny. I ryggen havde jeg drejede søjler, der passede til de søjler, der sad
øverst på orglet. Mine søjler kom også
til at sidde øverst på ryglænet.
Jeg kom til at stå i spisestuen hos det
unge lærerpar. Første sted var Fiskbæk.
Der blev født to børn – en dreng og en
pige. I 1909 flyttede vi til et sted, der
hed Strellev. Det var en flot, ny skole
vi kom til, og jeg fik min plads i spisestuen. Efterhånden kom der flere børn.
I alt otte. Fire drenge og fire piger.
Desværre var den yngste lille dreng
ikke rask, han døde, da han var et halvt
år.
Men de andre syv var raske og livlige.
De sprang op og ned af mig, så jeg blev
ganske ør. Når de spiste til middag, sad
de pænt på mig, og deres far bad bordbøn både før og efter middagen.
Alle måltider blev indtaget i stuen, og
børnene sad på mig, og de var sultne.
De måtte få alle de kartofler, de kunne
spise, men kun 1/2 frikadelle eller lidt
kød. Og til andre måltider måtte de få
så meget rugbrød, de kunne spise, men
kun et stykke franskbrød.
Medens moderen vaskede op, sad børnene rundt om deres far, som fortalte
både bibel- og danmarkshistorie eller
eventyr, eller også spillede han violin
mens børnene sang. Det var noget bør12

nene kunne lide. En time før sengetid
måtte børnene tumle, det de ville. I kan
tro, at det ofte gik vildt til. De legede
storkefar og -mor, der gik i engen og
fangede frøer til ungerne, som lå i reden, d.v.s. spisebordet. De kravlede
først op på mig, og så videre op på bordet.
Når de så var kommet i seng, gik deres
far ind til dem og sang aftensang og
bad aftenbøn med dem. Det var skønt
at høre på.
Når der kom gæster og familie, sang de
mange kønne sange og salmer, og faderen spillede på orgel til.
Men så en dag var det forbi. Alle blev
syge af den spanske syge. Det var i
1918 og d. 21. dec. døde faderen. Moderen og børnene fik lov til at blive til
maj. Så blev jeg flyttet op i en lejlighed
ved gymnastiksalen. Der stod jeg så om
sommeren. Da sommeren var forbi, var
det nye hus færdig, og jeg blev sat i
køkkenet . Det var ikke så fint, som da
jeg stod i stuen i skolen. Men jeg gjorde meget gavn. Børnene sad på mig,
når de spiste, og om aftenen efter spisetid sad de der igen. Når de alle skulle
lave lektier, stod der en petroleumslampe midt på bordet på en omvendt mælkespand.
En aften skete der noget skrækkeligt.
Børnene kom op at slås, løb rundt om
bordet, op på mig som jeg der stod foran vinduet, og pludselig kom der en
tøjsko farende og slog vinduet i stykker. Moderen blev vred. Selv om det
var mørkt, måtte to af de store drenge
gå op til en mand, som satte glas i vinduer. De andre måtte sidde stille til de
skulle i seng kl. otte. Børnene var tit
sure over, at de skulle i seng så tidligt.

Ofte gav de sig til at synge af fuld hals,
når klokken nærmede sig otte, for at
moderen ikke skulle høre, når uret slog
otte slag. Men den gik bare ikke. Moderen så op på klokken, og så var det i
seng uden vrøvl.
Jeg kan da godt forstå, at moderen
trængte til lidt ro, inden hun selv gik i
seng, for hun havde meget at bestille
hele dagen lang. Hun strikkede alle
strømper, syede tøjsko, syede tøj, kjoler, forklæder, strikkede trøjer til drengene, og så passede hun et brevsamlingssted, som havde kontortid hele
dagen fra otte morgen til fem aften.
Over middag lagde hun sig på mig, for
at få en middagssøvn. Hun havde nogle
aviser under hovedet. Børnene var igen
gået i skole, efter at de havde spist middagsmad, så der var nu ro i huset.
Moderen havde en maskine til at klippe
hår med. Jeg har tit hørt, hvordan de to
store drenge skabte sig, når de skulle
klippes. De var bange for, at hun skulle
klippe for meget af håret. Jeg har hørt
hende sige: ”Hvis I ikke sidder stille,
henter jeg Sander. ( Det var en gammel
nabomand, hvis kone hed Trine. Hun
var så rar.) Når hun sagde det, skulle de
nok sidde stille.
Der gik mange år, og der har siddet
mange på mig, og snakket med moderen og fået en god kop kaffe, for det var
hun god til at lave. Børnene måtte aldrig få stærk kaffe. Om morgenen, når
hun selv havde fået stærk kaffe, hældte
hun vand på til børnene. Der skulle spares.
Efterhånden fløj børnene fra reden, og
der blev stille i køkkenet. Den 9. nov.
1957 døde moderen. Jeg kom til Tarm.
Der stod jeg på en cafe'. Der boede en

lille dreng, han kaldte mig: ” Æ
kåålrække”, fori der tit sad en række
karle på mig. Det var nogle, der spiste
på cafeen. Senere blev jeg flyttet til et
andet hus, men der var ikke plads til
mig. Jeg stod ude meget af tiden. Derefter kom jeg til Kolding, og kom igen
ind i en stue. Her havde jeg det godt.
Jeg blev restaureret. Mine søjler kom
væk, og jeg blev pudset, fik nyt betræk
og blev hel fin igen. I Kolding var jeg i
flere år, og havde en god tilværelse.
Der gik nogle år, manden døde, og konen flyttede til en mindre lejlighed, og
der var der ikke plads til mig. En af
sønnerne var kommet til Sjælland, og
der kom jeg over, og fik plads i kælderen, i noget de kaldte ”Pub”. Det var
meget fint, med masser af gamle flasker
og glas. Pubben var indrettet som en
engelsk Pub.
Der står jeg nu, og der kom mange gæster. Nu er jeg snart hundrede år, og er
ved at være træt, men jeg er stærk og
lavet af første klasses materiale. Har
engang været et stolt egetræ, som har
stået i en skov og hørt fuglene synge,
men det er en anden historie, som ikke
skal fortælles her.
Historien er fortalt af en af de piger,
som var af de første, der sad på mig, og
som var meget glad for mig.
Strellev, den 6. juli 1990.
Cecilie Lauridsen (Cisse)
Denne lille historie blev ved 125 års
jubilæet i Strellev Forsamlingshus læst
op af Hans Vestager.
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FREDAGSMOTION
i LYNE HALLEN
HVER FREDAG KL. 9.00 - 12.00
Første gang mødes vi

Fredag den 6. februar 2015
kl. 9.00 til kaffe & rundstykker
og herefter vil der være mulighed for at deltage
i forskellige aktiviteter i hallen – alt efter interesse
* Curling
* Bob
* Dart
* Bowls
*Badminton
* Hockey
Eller hygge i cafeteriaet med
* Kortspil
* Yatzy
* Eller andre spil…

Pris pr. person inkl. kaffe,
rundstykker og motion
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KR. 40,-

Sæt et stort X i kalenderen

……hvor du kan opleve feriestemningen fra 80´ernes
GRISEFEST med helstegt pattegris, vinobesvimo, farverige
drinks, festlig 80´er & 90´er musik, og fantastisk
underholdning ved de to rejseledere Birgit & Helge……
Køb billetter ved vore lokale ”rejseledere” og der kommer
måske flere ”rejseledere” – følg os på facebook (Lyne Hallen)
eller på www.lynehallen.dk
* Jens Møller Madsen, Strellev - 6175 3122
* Michael Jørgensen, Lyne - 6172 8099
* Lene Heiselberg, Lyne - 6154 9066
* Leif Heiselberg, Lyne - 7175 5837
* Bjarne Vestergård, Lyne - 2172 5244
* Truus Streefkerk, Lyne - 2217 4907
* Michelle Gammelmark, Lønborg - 5132 32 52
* Vagn Andersen, Lyne - 2061 5135
* Lone Clausager, Strellev - 2855 1690
Eller kontakt billetkoordinator Birthe Pedersen, tlf. 6124 0845
TILBUD: Kan du samle en flok og bestille 20 billetter
– så får du 1 stk. fribillet til denne fantastiske ”rejse”….!
Arr. Lyne Friskoles Støtteforening og Lyne Hallen
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Loppemarked
I Lyne Hallen.
Kære Strellev og Lyne!

Så er det ”loppetid” – kom og gør en god handel

Lørdag den 18. april 2015 I Lyne Hallen
fra kl. 11.00 - 14.00
Auktion over specielle effekter kl. 12.00

Husk dine Lopper går til et godt formål….
Vi samler ind i både Strellev og Lyne……
Fredag den 17. april samler vi ”Lopperne” ind og stiller op i hallen mellem 15.00-18.00. Skal vi hente Lopper hos dig – ring på 3011 1829 inden
fredag den 17. april kl. 12.00, eller kom selv og aflever det fredag i hallen
mellem kl. 15.00-18.00.

Strellev/Lyne Gymnastik og ungdomsforening

16

EFTERLYSNING…
Vi mangler en hjælper til vores ”kaffehold” i Lyne Hallen…
Vore ”kaffehold” sælger kaffe, pølser, brød og kage hver søndag til banko….
Man arbejder sammen to og to …. Starter ca. kl. 17.30 og lukker kl. 23….. Vi
har 6 hold – så det er kun hver 6. søndag man har ”vagt”. Og man kan naturligvis altid bytte, hvis man er blevet forhindret…..!
Har du tid og lyst til at hjælpe os - eller vil du høre mere om, hvad det går ud på
- så kontakt os snarest muligt…!
På vegne af Lyne Hallen;

Tina Jørgensen, tlf. 7525 0383 / 3013 0495

Generalforsamling i Børnehaven Børnebo.
Børnehaven Børnebo holder generalforsamling i
Børnebo i Lyne den 24. februar kl. 19.00.
På valg er:
Lars Clausager Nielsen, modtager ikke genvalg
Gitte Højbjerg Thrane, modtager ikke genvalg
Dagsorden
* Valg af dirigent
* Valg af referent
* Formandens beretning
* Regnskab fremlægges
* Behandling af indkomne forslag
* Fastsættelse af betaling
* Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
* Evt.
Alle indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 17. februar
Hilsen bestyrelsen
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En jerncontaineren står på p-pladsen ved Tarpvej. Sogneforeningen håber meget, at I fortsat
husker at støtte os ved, at I smider jeres gamle
jern i containeren.

Dagli’ Brugsen Lyne
kører varetur
75 25 00 08
ÅBEN
Mandag - Søndag
Kl. 8.00 - 19.00
OBS! Vinteråbningstid Kl. 8.00 - 19.00 - i Dagli’ Brugsen i Lyne fra 1. november - 30. april.
Sommeråbningstid Kl. 8.00 - 20.00 i Dagli’ Brugsen i Lyne 1. maj - 30. oktober
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Kræmmermarked på Kærgård
Lørdag den 13. juni 2015 kl. 10 - 17
Alle er velkomne til at komme og købe og sælge.
Så grib chancen. Ryd garagen og loftrummet og sælg til andre, hvad du
ikke selv har brug for mere.
Kom med dine hobbyting eller fritidsforretningen - intet er for stort eller
for småt denne dag.
Pris for en stand: 100 kr., som udelukkende går til annoncering – et evt.
overskud af dette går til Strellev Forsamlingshus.
Børnestande: 50 kr.
Tilmelding for køb af stand: Snarest og senest den 15 maj.
Tom: 4195 0048
Rikke: 3195 5540

NYT NYT NYT NYT
Torsdagshygge
i Strellev Forsamlingshus
Hver torsdag i februar, marts og april (undtagen 2.4.) kl.
9.30 er der kaffe på kanden. Vi vil snakke, spille, spille
kort, synge og hvad vi ellers kan finde på.
Kom og vær med til samvær og hygge !
Sogneforeningen, Foredragsforeningen
og Menighedsrådet

Palmesøndag d. 29. marts kl. 14.00
Gudstjeneste ved Hans Vestager.
Efter gudstjenesten går vi ned i Brinkerne
til kaffebord og hyggeligt samvær.
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K i rk e n y t
GUDSTJENESTER 2015
STRELLEV KIRKE
FEBRUAR:
1. Septuagesima
8. Seksagesima
15. Fastelavn
22. 1. s. i fasten
MARTS:
1. 2. s. i fasten

9.00 Kirkekaffe
Buelund
10.30 Vestager
9.00 Vestager
Ingen

9.00 Kirkekaffe
Vestager
8. 3. s. i fasten
9.00 Vestager
15. Midfaste
Ingen
22. Mariæ bebud. 10.30 Buelund
29. Palmesøndag 14.00 Vestager
Påskevandring
APRIL:
2. Skærtorsdag Ingen
3. Langfredag
10.30 Vestager
5. Påskedag
9.00 Buelund
6. 2. Påskedag Ingen
12. 1. s. e. påske
9. Vestager
19. 2. s. e. påske 10.30 Buelund
26. 3. s. e. påske 10.30 Vestager

KIRKEBIL
Hvis der ønskes kørsel til gudstjenesten, bestilles Palles Taxi,
tlf. 75 24 56 92.

STATISTIK

År 2014 i Strellev sogn og kirke
Antallet af fødte og døde henviser til
dem, der er registreret i sognet. Tallet i
() står for 2013
Fødte: 3(1)
Drenge: 0 (0)
Piger: 3 (1)
Døbte: 3 (4)
Navngivelse: 1 (0)
Viede: 0 (1) par
Kirkelig velsignelse: 0 (1) par
Døde: 1 (0)
Begravede på Strellev Kirkegård: 4 (3)
Heraf urner: (0)
Udmeldte: 1 (0)
Optaget: 0 (0)

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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Menighed og præst.
Hvem er de kristne: De kristne er alle
dem, der er døbt. Uanset om man bliver
præst, provst eller biskop, så kan man
aldrig blive mere i Vorherres øjne end
den dag, da man blev døbt. Når vi derfor samles til gudstjeneste, så kan vi
sætte hvem som helst af de fremmødte
til at lede gudstjenesten. Når vi ansætter en præst til at udføre dette arbejde,
så hænger det sammen med, at vi så er
fri for hver gang at drøfte, hvem af os i
menigheden, der nu skal gøre det. At
være præst er altså en funktion af menigheden. Menighed er alle dem, der
betaler kirkeskat og som er døbte. Det
er derfor menigheden, der bestemmer,
hvem der skal være præst. Kan det menighedsråd, som vi har valgt til dette
arbejde ikke blive enige, så er det Kirkeministeren, der skal træffe beslutningen. Hvis man taler om en særskilt
præsteidentitet, så består denne identitet i den evangelisk-lutherske kirke i, at
vi betaler præsten for at have et tavshedsløfte, som vedkommende ikke må
bryde. Gør vedkommende det, så kan
vedkommende afskediges for ikke at
passe sit arbejde. Skulle det ske at præsten ønsker at formulere kristendommen helt på sin egen måde, så er det
menighedens opgave at holde sig væk

fra en sådan præst. Det hedder folkekirkens rummelighed. Når en præst for
nogen tid siden har sagt, at der ikke er
nogen fysisk opstandelse, så har han
kun sagt hvad vi alle ved. Det forkynderen skal sige er ikke denne selvfølgelighed: Nej, det afgørende i kristendommen er at forkynde, at livet er større end døden. At dødens magt altså er
brudt. At det altså ikke er døden, der
gør livet meningsfuldt. Nej, livet er
menighedsfuldt i sig selv. At livet er
værd at man kæmper for det. At holde
gudstjeneste er at samles om dette budskab, som lød påskemorgen, da englene
fortalte de forfærdede kvinder følgende
– sådan genfortæller Markus det: ” Vær
ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra
Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her: Se, dér er sted,
hvor de lagde ham! ”

Når vi døbes. Når vi betaler vor kirkeskat, så er det udtryk for, at vi anser det for betydningsfuldt, ja, for
livsvigtigt, at det er denne forkyndelse som lyder, som holdes i live
midt i blandt os. Hvad vi så får ud
forkyndelsen, ja, det vil i selv bestemme. Vi ønsker altså ikke, at der
skal tales om livet, sådan som jøder
eller sådan som muslimer ville gøre
det.
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vi er vokset op med, så er det nærliggende så at opfatte uddrivelsen af
Edens have, som en straf, som der må
betales for. Set i troslæresammenhængen i de traditionelle vesterlandske formuleringer, så kan mennesket ikke selv
yde kompensation for, hvad det har
gjort forkert. Dette måtte Gud gøre og
derfor sendte han sin søn som menneske, da det som et menneske havde
Af og til kan man møde mennesker,
forbrudt atter måtte gøres godt ved et
som taler om kirkens liv og vækst. Det menneske.
kan være udtryk for en bekymring.
Man kan mene, at når vi ikke alle sam- Efter den tradition som findes i den
men sidder i kirken søndag formiddag, østromerske kirke – og Vesten og
ja, så betyder ordene ikke noget for os. Østen blev endelig adskilt i 1054 - så
betragter man ikke kapitel tre, som et
Det afgørende er imidlertid ikke, om vi syndefald, sådan som overskriften tolsidder i kirken. Det afgørende er om
ker det. Nej, for at mennesket kunne
vore medmennesker har glæde af os.
blive menneske, sådan som vi er menDet afgørende er om vi selv har glæde nesker, så måtte vi igennem tiden i
ved livet.
Edens have. Men taler om det, på samme måde, som vi må igennem vores
Kirken er altså ikke en opdragelsesan- barndom for at vi kan blive mennesker.
stalt og præsten ikke ansat af hverken Jesus opfattes da ikke som den af Gud
Gud eller kirkeministeren eller biskop- sendte forsoner. Nej Jesus er den, som
pen til at komme og tale til os, som om åbenbarer os meningen med vort menneskeliv. At livet er større end døden.
vi ikke var gode nok.
At evigheden er kommet os nær. At
Når man læser i biblen og kommer til den kærlighed som vi igen og igen oplever midt i vores daglige tilværelse, ja
kapitel 3, så har Bibelselskabet ment,
af der skulle være en overskrift til dette vi får den åbenbaring at denne kærligkapitel lydende: ”Syndefaldet og uddri- hed er grundlaget for vor kristne menvelse af Edens have. ” I den hebraiske neskeliv. Denne åbenbaring af kærligbibel er der ingen overskrifter. Det er hed er langt større end dette fra kap.3. i
altså en alvorlig sag, sådan at synde og Første Mosebog om at svangerskabet
at blive drevet ud af den dejlige have. skal være smertefuldt og at arbejdet
Efter den vesterlandske tradition, som skal være plagsomt med tjørn og tidsel.

Det er således forkynderen opgave
at finde de ord frem, som gør at vi
ligesom det også gælder for forkynderen selv – så kan blive faste i den
overbevisning, at livet er større end
døden, at vi altså i Vorherres øjne
ikke kan blive bedre end vi var i det
øjeblik, da vi blev døbt.
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Man skal da også huske på, at da mennesket blev sendt ud af Edens have, så
udstyrede Gud mennesket med skindtøj, så vi kunne overleve. At vi ikke
skulle spise af livets træ er en selvfølgelighed. Der må være en forskel på
Gud og mennesket.
Når der i kirken skal tales som, at vi
alle er kristne, så hænger det sammen
med at kirken ikke er et parti. Når de
politiske partier kæmper om magten,
så kommer partierne frem med hver
deres holdning. Holdningen er det afgørende. Bagefter følger så argumenterne for holdningen.

te have megen lyst til at sætte et skel
mellem dem, der tit er til kirke og dem,
der mest kommer når de skal.
Når der ikke er nogen grund til at sætte
et skel, når der ikke er nogen grund til
at tale om kirkens liv og vækst, ja, så
hænger det sammen med, at det er det
samme liv som vi lever. Vi står alle i
kampen for om vi nu også tør leve den
barmhjertighed ud, om vi nu også tør
leve den tillid ud, som er nedlagt i vort
menneskeliv.
Evangeliernes fortællinger om Jesus er
fortællingen om et menneske, som levede i barmhjertig og tillid. Evangelisten Johannes citerer derfor også Jesus
for at sige, ”at det var et forbillede,
som jeg gav jer. ”

Kirken er imidlertid ingen partiforening. Holdningen er der i forvejen.
Holdningen ligger i, at vi alle er Guds
skabninger, at Vorherre holder af alle
sine skabninger. At der altså ikke er
HV
forskel på os, selv om vi eventuelt måt-
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På rævejagten i Strellev Jagtforening lørdag den 31. januar 2015
blev der skudt 7 ræve. De ses herover sammen med jægerne.

Aktivitetskalender
Februar:
5. Torsdagshygge 1. gang i Strellev
Forsamlingshus *
6.
Fredagsmotion 1. gang i Lyne
Hallen *
17.
Forsamlingshusets generalforsamling *
24.
Sogneforeningens generalforSamling *
24.
Generalforsaml. i Børnebo *

9.
20.
21.
28.
29.

SLGU’s generalforsamling *
Bowlingaften *
Grisefest i Lyne Hallen *
SLGU’s gymnastikopvisning i
Lyne Hallen *
Palmesøndag med påskevandring *

April:
18.
Loppemarked i Lyne Hallen
Vedr. * Se tidspunkter i bladet.

Marts:
6.
Vinterfest *

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.

