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Strellev Sogneforening: 
Formand: Dennis H. Pedersen  75 25 09 59 
Sognets hjemmeside:          www.strellev.dk               
Hjemmesideansvarlig: Poul Nielsen 
                                                   30 11 07 65 
                          E-mail:   poul@rgb-web.dk                            
                                     
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:   
Else Juul                                    75 24 40 65 
Jens Thue Buelund                    75 24 46 62  
 
Strellev Forsamlingshus:        75 25 02 55 
Formand: Dorte Lundgaard      75 25 03 53 
Revy:                                          24 65 93 37 
                          annikabertelsen@bbsyd.dk 
 
Lyne Friskole:                          75 25 00 11 
Hjemmeside: www.lynefriskole.dk                                   
Formand: Martin H. Jensen      24 86 07 50 
Leder: Klaus Korsholm             25 30 68 84
  
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:  

Kent H. Sørensen                      60 29 67 61 
Kasserer: 

Tina Skak                   30 11 18 29      
Sekretær:  

Mia Ditlevsen 
 
Udvalgsformænd: 
Fodbold: Johan Jorna       21 75 17 19 
Håndbold: Lene Heiselberg       61 54 90 66 
Gymnastik: Lone Clausager      28 55 16 90 

Billard: Anders Jensen       75 25 03 87 
Badminton: Bjarne Vestergård  21 72 42 44 
Volleyball: Kent H. Sørensen    60 29 67 61 
Bodybike: Lars C. Nielsen         22 26 42 75   
Ungd.klub: Mariane Bargisen   24 98 05 11 
  
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: Egon Sørensen         40 35 03 99   
Bestyrer: Tina Jørgensen          30 13 04 95 
                             E-mail: hallen@lyne.dk 
 
Bladudvalget:  
Kontaktperson: Inger Jensen   75 25 03 87 
                        E-mail: iajensen@bbsyd.dk
  

 

 

FORENINGSOVERSIGT: 



Strellev/Lyne G.U.´s lopper gik som varmt brød.  

”Se far” 
Selv gaven til sin mor kunne man finde på Loppe-
marked i Lyne Hallen lørdag formiddag. 
”Se far” Råbte en dreng gennem hallen lørdag for-
middag, ved Strellev Lyne G.U´s loppemarked. 
Drengen havde forelsket sig i et fint blåt fad. ” Jeg 
har købt det til mor, hun elsker blå”. Ingen tvivl om 
at drengen var pavestolt af sit køb. ”Far, det var et 
godt køb, den kostede kun 5 kr.” 
Humøret var højt allerede fra fredag eftermiddag. Kl. 15.00 startede en flok fri-
villige ud med kaffe og kage, hvorefter nogle af de frivillige rykkede ud i Strel-
lev og Lyne sogn, for at samle lopper. Resten blev i hallen for at stille borde op, 
og være klar til de første trailere rykkede ind med lopper, som skulle sættes op i 
hallen. 
Lørdag startede med kaffe, rundstykker og prissætning af lopper, en flok friske 
sælgere var klar med stråhatten på skrå til at gøre en god handel med de menne-
sker, der allerede stod i kø ude ved døren. Kl. 12.00 blev der afholdt auktion 
over specielle effekter. hvor Kjeld Fisker svang hammeren.  
Loppemarkedet sluttede kl.14.00, hvor spejderne fra Tarm stod klar til at tage, 
hvad de kunne bruge af lopperne, så de får nyt liv. 
Efterfølgende stod en flok af vores egne frivillige igen klar til at hjælpe med op-
rydning og rengøring. Fantastisk at se hvor hurtig oprydning og rengøring kan 
gå, når alle hjælper til, store som små. SLGU vil endnu engang gerne takke alle 
for deres hjælp, uden hinanden er vi ingen ting. – Tak er kun et fattigt ord – 100 
tak til alle.  
Arrangementet gav ca. 18.000 kr. til foreningen, når udgifterne var trukket fra – 
heraf kom de 3500 kr. ind ved auktion. 
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Nyt fra  
          Forsamlingshuset 

Leje af hus på tlf. nr. 7525 0255  eller 
                             nr. 7525 0353   . 

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

Ålegilde 

Fredag den 23. oktober 2015 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 m. tilbehør. 
I baren kan man købe drikkevarer af enhver art. 
Musikken leveres af Søren Nielsen med band. 
Pris for mad og dans: 220,- kr. pr. person. 
Tilmelding senest d. 18. oktober på tlf. 75250399 - 61240845 - 75250353 eller 
30117903. 
Dog vil vi naturligvis gerne, hvis man tilmelder sig i god tid! Først til mølle prin-
cip. 
 
Venlig hilsen 
bestyrelsen. 
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Obs! Vinterfesten med lokalrevy i Strellev Forsamlingshus er  
fredag den 26. februar 2016. 

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 2016 på:  

annikabertelsen@bbsyd.dk 
 

        Hilsen Revyholdet 

 
KÆMPE JULEBASAR  med spisning i forsamlingshuset 

fredag den 20. november 2015 fra 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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Strellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev Sogneforening 
 

 
 
En jerncontaineren står på p-pladsen ved Tarp-
vej. Sogneforeningen håber meget, at I fortsat 
husker at støtte os ved, at I smider jeres gamle 
jern i containeren. 
 
 

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

 
STIDAG LØRDAG DEN 3. OKTOBER 2015 KL. 10.00. 
De grønne områder i Brinkerne skal gøres klar til efterår og vinter, så derfor 
afholdes stidag lørdag den 3. oktober kl. 10.00 til ca. 12.30. 
 
Derefter er sogneforeningen vært ved grillpølser, 
kaffe og øl/sodavand. 
Medbring gerne redskaber og evt. trillebør. 
 
VELMØDT ALLE DER KAN 
Arr, Sogneforeningen.  
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Fællesmøde for foreningerne i Strellev er torsdag den 10. marts 2016 kl. 19.30 i 
Strellev Forsamlingshus. 
Mødeleder er ??. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Billardopstart 2015/2016. 
 
Så starter atter en sæson med billard. I år holder vi opstart tirsdag den 1. sep-
tember kl. 19.30 i billardlokalet, som ligger på førstesalen af Strellev Forsam-
lingshus.  
Turneringsstart er for hold 2 mandag den 7/9, og for hold 1 er det tirsdag den 
8/9. 
Vi har ikke nogen aften med åben billard i år, men er der nogle, som gerne vil 
spille en aften om ugen, kan de henvende sig til billardudvalget, så finder vi ud 
af noget. 
 
Vi er en nøgleklub, så når man har betalt sit kontingent, kan man få en nøgle 
mod at betale 100 kr. i depositum. 
Vi håber at se nogle nye spillere, da vi ikke er så mange tilbage. 
 
Billardudvalget består af Niels Borg, tlf. 2122 2338 og 
Anders Jensen, tlf. 2179 6158, mail; iajensen@bbsyd.dk 
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Nyt fra Børnebo. 
 
Børnebo tager på koloni. 
For femte år har Børnebo været i Marbækhytten ved Esbjerg. 
Vi tager bus derned og forældre henter 3 dage efter. 
Måneden op til kolonien har vi talt dage til vi skal afsted. 
Børnene glæder sig til at komme afsted. Mange kan huske 
kolonien fra sidste år. De yngste børn bliver smittet af de 
ældste børns forventningsglæde, så alle glæder sig. 
I Marbækhytten sover de største ovenpå sammen med Trine. 
Mellemgruppe sover i et fælles soverum, og de yngste sover i et lille rum for sig 
selv, hvor de også kan sove middagssøvn. 
Koloni er ensbetydende med genkaldelsesglæde. Aktiviteterne er ens. Kun vejret 
er foranderligt, sidste år var vi ved at regne væk. I år var de ved at regne væk i 
Lyne, men vi oplevede kun lidt regn, der ikke generede. 
Maden er ”det samme”. Børnene (eller er det forældrene?) medbringer forskel-
ligt til frokost, aftensmad og kage. 
Mandag går med ankomst, få redt senge, spise madpakke … og gå en lille tur 
hen for at synge for ”Bamse-køerne”, samt til den lille legeplads ved Mar-
bækgård. 
Tirsdag pakker vi taskerne og går en lang tur langs stranden, hen til Gulebjerg, 
hvor vi spiser madpakker. Mens Daniella fik en middagslur i det fri, legede re-
sten af flokken i og ved Gulebjerg, inden turen gik videre gennem skoven og 
hjem til hytten. Godt vi fandt hjem, hvor der ventede kage og saftevand. 
Onsdag pakker vi sammen, synger for ”Bamsekøerne” og leger til forældrene 
kommer. 
Vi spiser så vidt muligt alle måltider ude, inklusiv morgenmaden. Regntøj kan 
anbefales, når der spises havregrød eller pasta med kødsovs. Regntøj er nemt at 
vaske af, når der spildes.  
 
Med venlig hilsen 
 
Trine Thygesen 

Leder 
Børnebo Lyne 

Glibstrupvej 4 
6880 Tarm 
75250510 / 23250511 

bornebo@mail.dk 
www.bornebo.dk  
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Billeder fra  
Børnebos 
koloni i 
Marbæk 
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 K i rke ny t  
Sådan ser skitsen 
ud til det nye  
Kirkehus  
i Ølgod  
med præstekon-
torer og to kon-
firmandstuer 
Læs mere under 
kirkenyt side 19. 
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Indlæg fra Laurids Gravesen: 
 
Hvis ikke vi ønsker vort land som en del af et Islamisk kalifat må vi vise vores 
kristne tro, for mennesket skal have noget at tro på og da kristendom for mig er 
mere humoristisk og civiliseret end Islam, mere fornuftpræget er det min tro. 
Men den uddør, hvis vi ikke vil bekende os til den og det gør vi ikke som passive 
kirkegængere.  
Jeg siger kom og vær med søndag formiddag og nyd salmesang og prædiken. Vi 
har nogle forunderlige salmer, de fleste meget sangbare. Alt for mange bliver 
hjemme for at pudse afguderne (bil, sølvtøj og dovne den af søndag morgen) det 
er en stor ting for en præst, når der er flere end fem. 

Op al den ting som Gud har gjort 
Hans herlighed at prise 
Det mindste han har skabt er stort 
Og kan hans magt bevise! 
Afguder mange vi ofrer til, det er ikke altid dem, der laver dem, 
der er skurkene, for de skal jo også leve, hvis ikke vil arbejdsløsheden blive stor. 
Det er når de tager al vores tid med at beundre dem og tilbede og beundre dem. 
Men hvis der ikke bare er tomhed efter døden, vil det nok være som her og nu fra 
den argeste fattigdom og elendighed til stor rigdom og magt og herlighed med 
paradis midt imellem. 
                                                      Laurids Gravesen 
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Børnebo Lyne 
 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Børnebo starter småbørnsgruppe 
Lyne går mod strømmen i disse tider med faldende børnetal. I 2014-15 er der født 
så mange børn, at dagplejer, Hanne Uhd og Charlotte Gärtner ikke har plads til 
alle. 
Børnebo har derfor startet en småbørnsgruppe, så børnene kan blive i nærmiljøet 
med søskende, naboer og venner. 
Børnene vil fortrinsvis følge rytmen i Børnebo, under hensyntagen til deres indi-
viduelle rytme. Vi har indrettet et rum, hvor gruppen kan trække sig tilbage. 
Rummet vil samtidig fungere som stillerum for Børnebos øvrige børn. 
Første barn startede 1. august. Andre har meldt deres ankomst. Vi har plads til 
flere. 
 
Efter Karen er startet, er vi i Børnebo ikke i tvivl om, at ”vores” børn alle har et 
veludviklet omsorgsgen. Dagligt ser vi eksempler på deres hensyntagen, oprigti-
ge interesse og tilsidesættelse af egne behov.  
Det er okay, at togbanen bliver ødelagt, hvis Karen synes det kunne være spæn-
dende at lege med en skinne, så finder vi bare en ny. Det er okay at holde pause i 
et spil, hvis Karen vågner og skal tages op, vi fortsætter om lidt.  
Hun er på kort tid blevet alles lillesøster, som de holder af og passer på.  
 
Børnebo er en halvt skov- og halvt almindelig børnehave. Vi benytter vores nær-
liggende skov 1-2 gange ugentligt. Sidste år startede vi et udvidet samarbejde 
med SpireVium børnehave, som vi har været på bustur med en gang ugentligt. 
 
Vi holder til ved siden af Lyne Friskole og benytter flittigt deres hoppepude/
legeborg. Børnebobørn har mulighed for at køre med skolebussen sammen med 
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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. no-
vember-30. april 
Sommeråbningstid KL.  8.00 - 20.00  Dagli’ Brugsen i Lyne 1. maj - 30. oktober 

søskende. Ved andet behov aftales det.  
 
Børnebo har en fleksibel åbningstid.  
Lige for tiden åbner vi kl. 6.00, fredag kl. 5.15.  
Mandag og torsdag lukker vi kl. 17.00. Tirsdag og onsdag kl. 18.00. Fredag kl. 
15.30. 
 
Vi har lukket mellem jul og nytår, fredag efter Kristi Himmelfartsferien og uge 
29+30.  
Ved behov for pasning på lukkedage, grundet begge forældres arbejde, finder vi 
en løsning på det.  
 

BØRNEBO LYNE - GLIBSTRUPVEJ 4, LYNE - 6880 TARM  
TELEFON: 75 25 05 10   MOBIL 23 25 05 11 

EMAIL - bornebo@mail.dk   
WWW.BORNEBO.DK 
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Så er der serveret………….. 

 
 
Menighedsrådet vil gerne invitere til menighedsmøde i  forsamlingshuset 

 
Tirsdag den 20. oktober kl. 18.00. 

 
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. 

 

 

 

Alle Helgens gudstjeneste 
 
                     Søndag den 1. november 2015  kl. 16.00 
 

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. 

Høstgudstjeneste 

 

søndag den  20. september  

kl. 10.30 
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 K i rke ny t  

Vestjylland tur – retur 
  
Jeg er blevet bedt om at præsentere 
mig i sognebladet som den nye præst i 
Strellev, Bejsnap og Ølgod, og det gør 
jeg selvfølgelig gerne. Nogle af jer har 
sikkert allerede mødt mig til indsættel-
sesgudstjenesten i begyndelsen af au-
gust. Det var en dejlig dag, som jeg har 
set frem til længe. Det kommer nok til 
at tage mig en rum tid at finde ud af, 
hvem I alle sammen er, hvem der er i 
familie med hvem, hvem der bor hvor 
o.s.v., men jeg håber at I vil fortsætte 
den gode stil der allerede er lagt, hvor 
jeg bliver hjulpet på vej og i øvrigt ta-
get godt imod. 
  
Oprindeligt stammer jeg fra Forum 
mellem Varde og Esbjerg. Jeg har taget 
min studentereksamen fra Varde Gym-
nasium, inden jeg læste teologi i År-
hus. Som nyudsprungen kandidat ar-
bejdede jeg i en årrække som friskole- 
og folkeskolelærer. De sidste 7 år har 
jeg været sognepræst i 3 landsogne i 
Vesthimmerland. Der var jeg glad for 
at være, men da jeg tilfældigt så annon-
cen om en stilling i Ølgod-Strellev var 
der pludselig en masse brikker, der 
faldt på plads. Det kan godt blive lidt 
ensomt at være præst på landet, fordi 
man står alene med langt de fleste ting. 
I Ølgod og Strellev er der mange at 
samarbejde med; sognebørn og sogne-

nes foreninger, min kollega-præst, præ-

stesekretæren,  kirketjener, graver og 
kirkegårdspersonale, sangere, organi-
ster samt to aktive og engagerede me-
nighedsråd. Det nyder jeg allerede godt 
af. Desuden er der mange nye udfor-
dringer her, fordi det er et større sted. 
Og endelig bor en stor del af min fami-
lie her i området, og det er virkelig en 
gave for hele min familie.  
  
Min familie tæller ud over mig min 
mand, som arbejder på et lagerhotel i 
Stilling, vores to børn på 6 og 9. Min 
mand har desuden et barn fra et tidlige-
re forhold. Han er 15 og bor hos sin 
mor i Østjylland. Vi er netop flyttet ind 
på Rønnevænget i Ølgod, hvor vi har 
fået et dejligt hus med gode omgivelser 
og gode naboer (det mener de i hvert 
fald selv, at de er).  
  
Jeg glæder mig meget til at lære jer 
bedre at kende, og håber, at vi i samar-
bejde kan få nogle gode arrangementer 
i Strellev. 
  
M.v.h. Else 
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KIRKEBIL 
Hvis der ønskes kørsel til gudstjenes- 
ten bestilles Palles Taxi,  
tlf. 75 24 56 92. 

 

GUDSTJENESTER 2015 
STRELLEV KIRKE 
 
September: 
 6. 14. s. e. trin.  9.00 Buelund 
    Kirkekaffe. 
13. 15. e. trin. Ingen 
20. 16. s. e. trin. 10.30 Else Juul 
   Høstgudstjeneste 
27.  17. s. e. trin. Ingen 
 
Oktober: 
 4. 18. s. e. trin.  9.00 Else Juul 
   Kirkekaffe 
11. 19. s. e. trin.    10.30 Buelund 
18. 20 s. e. trin. Ingen 
25. 21. s. e. trin. 19.30 Buelund 
 
November: 
 1. Alle Helgens   
     Dag    16.00 Kirkekaffe 
   
 
 

 K i rke ny t  

EN PRÆST PÅ SYGEHUSET… 
Henvendelse er nødvendig, når der 
ønskes besøg. 
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 K i rke ny t  
Ny præst i Strellev. 
 
Så fik vi ansat en ny præst, Else Juul, 
som blev indsat i Strellev Kirke søndag 
d. 9. august. Efter gudstjenesten var der 
frokost i Forsamlingshuset, hvor vi og-
så kunne byde velkommen til Elses 
mand Carsten og deres børn Emil og 
Kristine. 
Vi glæder os rigtig meget til samarbej-
det med Else Juul. Vi er sikre på, at vi 
har valgt den rigtige. Men som provst 
Lise Hindsholm sagde ved indsættel-
sen, så kan hun ikke gøre arbejdet ale-
ne. Det kræver også noget af menighe-
den: At vi møder op, og at vi bakker 
op. 
 
På et møde sidste år i august blev det 
besluttet at bygge til Kirkehuset i Øl-
god, sådan at begge præster får kontor 
der, sammen med sekretær, kirkegårds-
leder m fl. , og hvor der også bliver to 
konfirmandstuer. Det giver præsterne 
bedre muligheder for samarbejde ind-
byrdes, med medarbejdere og også om 
konfirmanderne. (Skolen ønsker alle 
konfirmander undervist samtidig, og på 
sigt vil det sikkert blive et krav, hvis 
man skal frigive morgentimer til kon-
firmandundervisning). Arbejdet der er i 
gang, men det er en langsommelig pro-
ces med fredningsmyndigheder m.m 
inden byggeriet kan gå i gang. 
 
Da præstegården således ikke længere 
skulle bruges som arbejdsplads, men 

udelukkende være bolig for præsten, 
var der flertal i menighedsrådene for at 
sælge præstegården og i stedet enten 
bygge ny præstebolig, som kunne ha 
været på den store grund ved kirkens 
parkeringsplads, eller købe et hus i Øl-
god. 
Valget faldt på huset på Rønnevænget 
25 i Ølgod. Det har været en lang pro-
ces med mange bump undervejs. Nu er 
vi i mål og Else er netop i disse dage 
flyttet ind sammen med sin familie. 
Vort ønske og håb er, at de alle fire vil 
finde sig godt tilrette hos os, så de om 
25 år, når Else bliver 70 og skal stoppe 
som præst, så kan sige at det var en god 
beslutning, hun tog dengang i 2015, - at 
blive præst i Strellev og Ølgod. 
 
Og så kunne præstegården sættes til 
salg ! 
Om det er den rigtige beslutning er der 
sikkert mange meninger om. Sådan vil 
det være. Der er ikke et facit rigtigt 
eller forkert. For nogle er det en god 
beslutning, fordi vi får nogle nye mu-
ligheder, - for andre ikke. 
Nu ønsker vi bare en køber, der vil pas-
se rigtig godt på den! 
 
Agnethe L. Jensen 
Strellev Menighedsråd 
 
. 
  
 



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. 

 
September: 
  1.  Billardopstart * 
20.  Høstgudstjeneste * 
 
Oktober: 
  3. Stidag * 
20. Menighedsmøde med spisning i 
 Forsamlingshuset* 
23. Ålegilde * 
 
 

 
November: 
  1. Alle Helgens gudstjeneste *   
20. Julemarked og basar med spisning 

i Forsamlingshuset *  
29. 1. søndag i advent 
 
 
Vedr. jagtforen. og * se inde i bladet 
 
 
 

Aktivitetskalender 
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