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FORENINGSOVERSIGT:
Strellev Sogneforening:
Formand: Dennis H. Pedersen 22 21 66 69
Sognets hjemmeside:
www.strellev.dk
Hjemmesideansvarlig: Poul Nielsen
30 11 07 65
E-mail: poul@rgb-web.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
Strellev Menighedsråd:
Formand: Agnethe L. Jensen 75 24 50 62 Sekretær: Mia Ditlevsen
Kasserer: Anders Peter Breum 75 24 44 82
Graver: Corrie Van der Veen 75 25 00 90 Udvalgsformænd:
21 75 17 19
eller 22 51 15 42 Fodbold: Johan Jorna
61 54 90 66
Kirkeværge: Birgitte Kudsk
61 79 13 32 Håndbold: Lene Heiselberg
28 55 16 90
Kirkens hjemmeside: www.strellevkirke.dk Gymnastik: Lone Clausager
Billard: Anders Jensen
75 25 03 87
Badminton: Bjarne Vestergård 21 72 42 44
Præster:
Else Juul
20 58 38 32 Volleyball: Kent H. Sørensen 60 29 67 61
22 26 42 75
Jens Thue Buelund
75 24 46 62 Bodybike: Lars C. Nielsen
Ungd.klub: Marianne Bargisen 24 98 05 11
Strellev Forsamlingshus:
75 25 02 55
Formand: Dorte Lundgaard
75 25 03 53 Sommerfest: Tina Jørgensen 30 13 04 95
Revy:
24 65 93 37 Revy til sommerfest:
revy@lyne.dk
21 22 23 38
annikabertelsen@bbsyd.dk
Sportsuge: Tina Skak
30 11 18 29
72 15 51 79
Lyne Friskole:
75 25 00 11 Telt: Kasper Lauridsen
Hjemmeside: www.lynefriskole.dk
75 25 03 83
Formand: Martin H. Jensen
24 86 07 50 Lyne Hallen:
40 35 03 99
Leder: Klaus Korsholm
25 30 68 84 Formand: Egon Sørensen
Bestyrer: Tina Jørgensen
30 13 04 95
E-mail: hallen@lyne.dk
Strellev Puljepasningsordning:
Formand: Lone Clausager
75 24 42 75
Bladudvalget:
Kontaktperson: Inger Jensen 75 25 03 87
Strellev Vandværk:
E-mail: iajensen@bbsyd.dk
Formand: Bent Gregersen
75 25 01 70
Strellev Jagtforening:
Formand: Ernst Øllgaard
75 25 02 75
E-mail: e_r@bbsyd.dk
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Sogneforeningens stiområde.
Sogneforeningens stiområde.
Ved etableringen af stiområdet ved
bækken syd og vest for Strellev Kirke,
samt brinkerne i forbindelse dermed,
blev der i december 1988 udarbejdet en
deklaration og tinglysning for færdselsretten på jorden tilhørende forskellige
lodsejere.
Jeg var selv rundt hos de enkelte lodsejere for at få underskrift på deklarationen for område A.
Hvad så med område B? Faktisk husker
jeg det som om Sogneforeningen på en
eller anden måde fik en aftale om enten
overdragelse eller råderet over område

B, men ingen kan reelt huske noget om
det.
Gennem tid sker der at jorden overdrages til andre ejere og i den forbindelse
er det jo meget vigtigt aftalerne omkring brugsretten for Sogneforeningen
på plads.
Pludselig blev dette aktuelt i sommeren
2015, et dødsfald under tragiske omstændigheder viste hårdt og kontant
hvor hurtigt forandringer kan ske.
Efterfølgende har jeg så arbejdet i at
fremskaffe den dokumentation der forelå. Ingen problem i at få en kopi vedrørende område A, men omkring område B blev der ikke fundet nogen dokumentation og ej
heller nogen deklarationer etc.
som var tinglyste. Med andre
ord brugsretten
var ikke formel.
I dialog med Jan
Henriksen kunne
han fortælle at
der ifølge ham
ikke var lavet noget officielt papir
på brugsretten.
Der havde været
snak omkring en
formalisering af

brugsretten for en del år tilbage, men
det blev aldrig gennemført, af hvilken
årsag vides ikke!
Heldigvis var Jan meget positiv og vi
fik i en god dialog aftalt at Sogneforeningen kunne fortsætte med at anvende jorden (område B).
Derfor blev igangsat en tinglysning og
udarbejdelse af en deklaration som nu

foreligger på samme måde som for område A.
Jeg har spurgt og tidshorisonten på
tinglysningerne af brugsretten og svaret fra landinspektørgården er følgende.
Indtil den bliver aflyst af påtaleberettiget. Tinglysningerne er derfor gældende indtil Sogneforeningen kvitterer
dem til aflysning i tingbogen.

Herunder: Skematisk oversigt over
Sogneforeningens
stiareal

John Sandholm
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Nyt fra
Forsamlingshuset

VINTERFEST 2016
Årets store vinterfest med revy finder sted

fredag den 26. februar kl. 19.00 – 01.00.
Revymenu:

Sild m. karrysalat, æg og tomater
Oksekød i peberrodssovs m. kartofler, asier, chips og
solbærsyltetøj.
Isdessert.
Under middagen spilles der sagte musik leveret af: Ole Valentin, som skulle være en fantastisk musiker.
Efter revyen, Spilles der op til dans frem til kl. 01.00.
Vi håber rigtig mange vil bakke op om vinterfesten.
Pris:
Tilmelding;

220,- kr. pr. person.
Senest fredag den 19. februar på tlf.
61 24 08 45,
75 25 03 53 eller
30 11 79 03
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Generalforsamling
Strellev Forsamlingshus afholder generalforsamling i forsamlingshuset
Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. forslag skal være formanden i hænde én uge før mødet.
Der serveres kaffe med brød.

Vel mødt!

Torsdagshygge
i Strellev Forsamlingshus
Hver torsdag kl. 9.30 - 11.30 er der ”hyggeformiddag”.
Kaffe og rundstykker med ost og marmelade for 20 kr.
Vi vil snakke, spille, spille kort, synge og hvad vi ellers
kan finde på. Kom og vær med til samvær og hygge !
Venlig hilsen
Menighedsrådet og Forsamlingshuset
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Strellev Sogneforening
Strellev Sogneforening holder generalforsamling i Forsamlingshuset
Onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. forslag skal være formanden, Dennis, i hænde senest èn uge før mødets
a oldelse.
Dennis har tlf. 2221 6669 og E-mail strellev@bbsyd.dk
Venlig hilsen
bestyrelsen.

BOWLINGAFTEN I TARM BOWLINGCENTER
Fredag den 15. april 2016 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.
7

Det er tid til forårsrengøring i Brinkerne, så der er

STIDAG LØRDAG DEN 30. APRIL 2016 KL 10.00.
Alle, der har lyst, kan være med.
Arbejdet bliver sjovere og lettere, jo flere vi er.
Så kan der blive tid til en pause.
Sogneforeningen er vært ved grillpølser, kartoffelsalat,
kaffe og øl / sodavand.
VEL MØDT ALLE DER KAN

Fællesmøde for foreningerne i Strellev er torsdag den 10. marts 2016 kl. 19.30 i
Strellev Forsamlingshus.
Mødeleder er ?
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Generalforsamling i Børnehaven Børnebo
Børnehaven Børnebo holder generalforsamling i
Børnebo i Lyne den 23. februar kl. 19.00.
Dagsorden er ifølge vedtægterne.
På valg er:
Stefan Møller, Pia Thiemke, modtager ikke genvalg, og Alex Pedersen, som
(måske) modtager genvalg.
Hilsen bestyrelsen

1. nov. 30. april
ÅBEN
Mandag - Søndag
Kl. 8.00 - 19.00

1. maj 30. oktober
ÅBEN
Mandag - Søndag
Kl. 8.00 - 20.00
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En hilsen fra LYNE HALLEN
I september måned havde vi vores ordinære generalforsamling – men idet vi ikke fik regnskabet godkendt og ej heller fik fundet folk til bestyrelsesposterne,
blev resultatet en ekstra ordinær generalforsamling. Den ekstra ordinære generalforsamling blev afholdt den24. november, men heller ikke denne gang ville
generalforsamlingen godkende regnskabet, men vi fik heldigvis nye medlemmer
i bestyrelsen.
I skrivende stund har vi fagfolk til at gennemgå regnskabet 2014/15 og fremadrettet vil det også være ekstern uddannet regnskabsfolk, som skal varetage bogføringen af hallens regnskab, hallens kasserer skal således kun betale regninger
og indsende bilag til regnskabsføreren.

Bestyrelsen var samlet den 2. december og konstituerede sig således:
Formand: Egon Sørensen, Strellev
Næstformand; Jonny Nielsen, Lyne
Kasserer: Tina Jørgensen, Tarm
Sekretær: John Jakobsen, Sdr Vium
Menigt Medlem: Jonas Simonsen, Lyne
Efterfølgende har Jonas Simonsen valgt at trække sig fra bestyrelsen, så
nu mangler vi atter en person til bestyrelsen – men vi vælger at køre videre med fire personer og vente til den ekstra ordinære generalforsamling i
det nye år, hvor vi skal præsentere det reviderede regnskab.
MEN …. Har du lyst – eller kender en, som har lyst – til at give en hånd i
hallen, høre mere om hvad der sker i hallen, give ideer til fremtiden eller
blive en del af bestyrelsen, så kontakt os….vi vil rigtig gerne høre fra
dig !
Hallens drift og dagligdag er et tæt samarbejde mellem halbestyreren og halbestyrelsen, men det er selvfølgelig Tina, som halbestyrer, der styrer kalenderen,
rengøringen, indkøb og andre aftaler.
Tina træffes som altid på tlf. 3013 04 95 eller mail hallen@lyne.dk
Mange hilsner fra LYNE HALLEN
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Hilsen bestyrelsen

Hjælp til kaffen søges…..
Hver søndag aften summer Lyne Hallen
af banko-spillere – det er en fornøjelse
at se, hvor mange der finder vej til Lyne
hver eneste søndag …..
Banko-bestyrelsen trækker det store læs
I forbindelse med disse søndage, og
gør det rigtigt godt !!!
Lyne Hallen bidrager med at have
åbent i kiosken, hvor der sælges
kaffe, fransk brødsmadder, røde
pølser og lidt kage…..
Der er ønske om 6 kaffe-hold, det vil jo
sige, at man kun har ”vagt” hver 6. søndag – MEN VI MANGLER HJÆLP…
Helt nøjagtigt mangler vi et helt hold bestående af 2 personer……
Vi kan ikke friste med stor løn og personalegoder …. Men vi kan lokke med
sjov samvær, hygge, en årlig sammenkomst med alle der hjælper med banko samt en ”nytårskur” for kaffe-holdene….
Har du lyst til at være med – høre mere – prøve det en aften…. Så kontakt os
snarest muligt……
Mange hilsner fra kaffe-holdene:
Anne Grethe & Kirsten – Kirsten & Tove – Signe & Grethe
Kaja & Kirsten – Jørgen & Karen
Kontakt kaffeholdene eller Tina (3013 0495), for at høre mere…
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Så er vi klar til at
sparke liv i 2016….
…kom til FREDAGS MOTION
i Lyne Hallen

HVER fredag kl 9.00 – ca. 11.30
Vi mødes i Lyne Hallens cafeteria, hvor vi starter med
kaffe, rundstykker og hygge
Derefter er der forskellige aktiviteter; fx curling, bob,
Dart, badminton, petanque, kort, boldspil samt
snak & hygge.
Pris pr. gang: 35,- incl. kaffe & rundstykker
10-turs-kort: 295,På vegne af LYNE HALLEN
Jonny Nielsen og Tina Jørgensen

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.
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Generalforsamling i SLGU den 4. marts
2016.
Der er generalforsamling i Strellev Forsamlingshus.
Tidspunktet og de nærmere detaljer er ikke fastlagt
endnu, men kan ses i POSTEN eller på hjemmesiden
SLGU inden.
Dagsorden er ifølge vedtægterne.

Gymnastikopvisning i Lyne Hallen lørdag den 19. marts
kl. 13.00.
- 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: Bramming gymnastik og idrætsefterskole
- Fælles udmarch
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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 tanket 500 liter, så får klubben en ekstra bonus.
Det koster ikke noget at få dit OK Benzinkort. Du skal ikke betale oprettelsesgebyr, 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
Kent H. Sørensen, tlf. 60 29 67 61
Mail: kenths@bbsyd.dk
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Eller ring til Trine, tlf. 2539 2020
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K i rk e n y t
GUDSTJENESTER 2016
STRELLEV KIRKE
Februar:
7. Fastelavn
21. 2. s. i fasten

9.00 Juul
Kirkekaffe
9.00 Buelund

Marts:
6. Midfaste

9.00 Juul
Kirkekaffe
9. Onsdag
19.00 Juul
Stillegudstjeneste
16. Onsdag
19.00 Juul
Stillegudstjeneste
20. Palmesøndag 9.00 Buelund
25. Langfredag 10.30 Juul llirurgisk
27. Påskesøndag 9.00 Juul
APRIL:
3. 1. s. e. påske 9.00 Juul
17. 3. s. e. påske 10.30 Buelund
MAJ:
1. 5. s. e. påske 9.00 Buelund
15. Pinsedag
10.30 Juul
22. Trinitatis
10.30 Buelund
JUNI:
5. 2. s. e. trinitatis 9.00 Buelund

Der er aftensang i kirken den 9. og 16.
marts fra kl. 19.00 - 19.30.

EN PRÆST PÅ SYGEHUSET…
Henvendelse er 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
STATISTIK

År 2015 i Strellev sogn og kirke
Antallet af fødte og døde henviser til dem,
der er registreret i sognet.
Tallet i () står for 2014
Fødte: 2(3)
Drenge:? (0)
Piger: ? (3)
Døbte: ? (3)
Navngivelse: ? (1)
Viede: ? (0) par
Kirkelig velsignelse: ? (0) par
Døde: 4 (1)
Begravede på Strellev Kirkegård: 3 (4)
Heraf urner: 1 (0)
Udmeldte: ? (1)
Optaget: ? (0)

En fuldstændig statistik bringes i
blad nr. 2 - 2016.

Kan du li' at synge, så mød op
i Strellev Kirke kl. 10 de søndage, hvor der er gudstjeneste
kl. 10.30.
Velkommen til en kop kaffe
og til opvarmning af
søndagens salmer forud for
gudstjenesten.

Så blev der varmet op til gudstjenestens salmesang.
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K i rk e n y t
Om småkager og andre små sager
K.E. Løgstrup har e)er sigende engang sagt, at den gerrige vil have penge, og vi
vil alle sammen have ret. Og det er nok rig*gt, der er noget almenmenneskeligt
i de+e at ville være den, der ved, hvordan *ngene forholder sig. Det er de andre, der har misforstået det og vender al*ng på hovedet. Det er mig, der har
ret.
Om det at have ret og kræve sit har jeg hørt en historie, om den er sand eller
opdigtet ved jeg ikke, men nu skal I høre den:
En e)ermiddag var en dame ude og shoppe i Herning-centeret. Hun købte en
lille pose småkager og lagde den i sin indkøbspose. Så s*llede hun sig op i køen
for at købe en kop kaﬀe og fandt dere)er med be-svær et sted at sidde ved et
af bordene, hvor der endnu var en plads fri.
Hun hældte ﬂøde i kaﬀen og rørte rundt, tog et dameblad frem, tog en slurk af
kaﬀen og begyndte at læse. Overfor hende, ved samme bord, sad der en mand,
som læste avis.
E)er et par minu+er rakte hun ud og tog en småkage. Og sam*dig med det så
gjorde manden overfor hende det samme; han tog også en småkage.
Det gjorde hende noget paf, men hun sagde ikke noget. Lidt senere tog hun
a+er en småkage. Igen gjorde manden det samme. Nu var hun lige ved at hidse
sig op, men hun sagde ingen*ng.
E)er at have drukket noget mere kaﬀe, tog hun a+er en småkage. Og ligeså
man-den. Hun var virkelig ophidset nu, især fordi hun lagde mærke *l, at der
kun var en småkage *lbage. Tilsyneladende havde manden også set, at der kun
var en småkage *lbage. Før hun kunne nå at sige noget, tog han den, brækkede
den midt over, gav hende halvdelen og spiste den anden halvdel selv. Så smilede han *l hende, rejste sig, idet han tog avisen under armen, og gik sin vej.
Hun var forbløﬀet og chokeret. Hendes kaﬀepause var blevet ødelagt, og hun
var i tankerne allerede i gang med at bere+e *l sine venner og sin familie om
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K i rk e n y t
denne forfærdelige opførsel. Hun slugte det sidste af sin kaﬀe, rejste sig op for
at komme videre, og da hun skulle *l at s*kke sit blad ned i indkøbsposen, opdagede hun, at der lå en hel, uåbnet pose småkager…
Sådan var historien om damen i Herning-centeret. Hun er et eksempel på, hvordan vi kan være sikre på, at vi har ret til noget, og så tager vi så grueligt fejl. Vi
kan bruge så meget energi og vrede på småting, på småkager og andre ligegyldigheder. Hvad ville der ske, hvis vi delte ud af småkagerne og de andre småting
i stedet for at holde så hårdt på vores ret? Måske vi kunne få en og anden til at
undre sig så meget over vores gavmildhed og mildhed, at de stoppede op og selv
begyndte at tænke anderledes. Måske vi kunne ændre al denne pukken på millimeterretfærdighed? Vi kan i hvert fald begynde med os selv, og se, om vi kunne
ændre lidt der! Hvem ved, måske det kunne have en effekt også på andre!
En historie indsendt af sognepræst Else Juul.

Kom og syng med………
Sammen med Dorthe Lundgård
og Anne Grethe Christiansen
øves søndagens salmer kl. 10.00 på søndage, med gudstjeneste kl. 10.30.
Der kræves ingen forudsætninger, men vi tilstræber en ”fast flok”, der
har lyst til at synge for ved 10.30 gudstjenesterne.

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

Anders Peter Breum
Kristian Haahr
Birgitte Kudsk

7524 4482
7525 0017
7525 0069
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Søen i Strellev i efterårssol

Aktivitetskalender
FEBRUAR:
9. Forsamlingshusets generalforsamling *
23. Generalforsamling i Børnebo *
24. Sogneforeningens generalforsamling *
26. Vinterfest i Forsamlingshuset *

MARTS:
4.
SLGU´s generalforsamling *
10.
Fællesmøde for foreninger i Strellev *
19.
SLGU´s gymnastikopvisning i
Lyne Hallen *
APRIL:
15.
Bowlingaften *
30.
Stidag *

Vedr. jagtforen. og * se inde i bladet
JUNI:

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.

