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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
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
61 79 13 32
Kirkens hjemmeside: www.strellevkirke.dk

:
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
Kasserer: Mette Raunkjær
Sekretær: Lone Clausager

60 29 67 61
51 34 07 52
28 55 16 90

Udvalgsformænd:
28 49 55 84
20 58 38 32 Fodbold: Susanne Højvang
61 54 90 66
75 24 46 62 Håndbold: Lene Heiselberg
Gymnastik: Lone Clausager
28 55 16 90
Strellev Forsamlingshus:
75 25 02 55 Billard: Anders Jensen
21 79 61 58
Formand: Dorte Lundgaard
75 25 03 53 Badminton: Bjarne Vestergård 21 72 42 44
21 75 17 19
Revy:
24 65 93 37 Volleyball: Johan Jorna
annikabertelsen@bbsyd.dk Bodybike: Lars C. Nielsen
22 26 42 75
Ungd.klub: Helle Vestergaard 61 78 46 64
Lyne Friskole:
75 25 00 11
Hjemmeside: www.lynefriskole.dk
Sommerfest: Kent Sørensen
60 29 67 61
Formand: Gitte H. Thrane
52 34 55 84 Revy til sommerfest:
Leder: Klaus Korsholm
25 30 68 84
revy@lyne.dk
21 22 23 38
Sportsuge: Tina Skak
30 11 18 29
Strellev Puljepasningsordning:
Formand: Lone Clausager
75 24 42 75 Lyne Hallen:
75 25 03 83
Formand: Egon Sørensen
40 35 03 99
Strellev Vandværk:
Bestyrer: Tina Jørgensen
30 13 04 95
Formand: Bent Gregersen
75 25 01 70
E-mail: hallen@lyne.dk
Præster:
Else Juul
Jens Thue Buelund

Bladudvalget:
Kontaktperson: Inger Jensen 75 25 03 87
E-mail: iajensen@bbsyd.dk

Redaktionen ønsker bladets læsere
GOD SOMMER
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”Min hjemegn”.
I sommeren 1955 var der fire Strellevpiger, der var på Salling Ungdomsskole. Helga, Thora, Krista (Borg) og Asta
(Breum).
Ved et tilfælde er der dukket et af deres stilehæfter fra dengang op, hvor de
bl.a. skulle skrive en stil om deres
hjemegn. Den fortæller lidt om livet
dengang set med en 15 årig piges øjne.
Hun har dog langt fra fået alt med, da
Strellev dengang, - som mange andre
landsbyer var en levende by med mejeri, smedeforretning, foderstof og en
særdeles aktiv motorcykelforretning.
Stilen følger her i sin nøjagtige ordlyd.
”Min hjemegn”.
Min hjemegn, Strellev, ligger i
Vestjylland mellem Tarm og Varde.
Strellev er kun en lille landsby, hvor
der er en brugsforening. Vor mejeri
hedder ”Amstelborg”. Så er der et bageriudsalg og en manufakturforretning,
der ikke er ret stor, der kommer nu
heller ikke så mange kunder. Vor skole
er gammel, i skolestuerne er der så
mørkt, men uden for vinduerne er lærerens have også, og der er så mange
træer. Gymnastiksalen er også gammel. Der skal nu også laves noget om
nu, men det er blevet sagt så længe, så
jeg ved ikke, hvornår det bliver alvor.
Lige uden for byen ligger kirken. For
få år siden blev der bygget et alderdomshjem. Vi har langt til stranden, til
den nærmeste strand har vi 25 km. Det

er Kvie sø. Og til Henne Strand har vi
35 km. I Strellev har vi den store mergelgrav, som vi kalder den, der er nogle, der bader der om sommeren, men
jeg har aldrig gjort det, det er så dybt,
så når man ikke kan svømme, er det
farligt. Der er også en høj hjemme, det
går bare så langsomt opad, at man ikke
tænker på, det er så højt oppe. Man
kan se langt, når man står deroppe.
Vor lærer kalder den altid for Strellev
bavnehøj. Vi har slet ikke så lidt hede
rundt omkring, når man kommer lidt
uden for Strellev, er der en lang strækning, der er hede. I Strellev er den opdyrket, i hvert fald det meste da.
Hjemme er der også en stor plantage.
Ikke så langt hjemmefra er Danmarks
første andelsmejeri, Hjedding mejeri,
jeg har aldrig været inde i den, men jeg
har da set ind af vinduerne. Når man
kører forbi er det bare som et almindeligt hus at se på. I min hjemegn er der
ikke én eneste mølle, det er ikke sådan
som heroppe i Salling, for der er mange. Vi har mange foreninger hjemme,
både husmoder og landboforening
o.m.fl., så har vi ungdoms og idrætsforening, hvor jeg er medlem af. Der
er ungdomsmøde én gang om måneden
gennemsnitlig, somme tider hver fjortende dag. Det er gerne i forsamlingshuset, så kan vi købe vor kaffe til medbragt brød. Hvert forår og efterår opfører de gerne et dilettantstykke. Så er
der jo sådan forskellige fester, hvert år
er der altid en fest i maj og derfor bli-

ver den kaldt majfesten, om eftermid- sjovt, og om vinteren gymnastik det er
dagen er der først gudstjeneste, og så
også vældig sjovt. Håndbold og gymbagefter underholdning i forsamlings- nastik var jeg også med til i skolen.
huset. St Hansfest er der også gerne i
ungdomsforeningen. Om sommeren
var jeg med til håndbold, hvad der er så

SE HER:
Forsamlingshuset har fået nye borde,
hvorfor vi sælger de gamle, sammenklappelige borde
for 100,- kr. pr. stk.
Venlig hilsen
.på vegne af bestyrelsen
Dorte Lundgaard
Tlf. 75250353 el. 30117903
Først til mølle...

OBS.: Ålegilde er fredag den 28. oktober 2016.
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Nyt fra
Forsamlingshuset

GRILLAFTEN
I STRELLEV FORSAMLINGSHUS
Torsdag den 11. august 2016 kl. 18.00
SPIS HVAD DU KAN FOR 100,- kr. Børn u. 12 år 50,- kr.
Der vil være lækre koteletter, kyllingefileter og grillpølser, samt salatbuffet,
bagte kartofler og flutes. Drikkevarer kan købes til favorable priser.
Grillen er klar kl. 18.00
Vi håber, at rigtig mange vil slutte op om arrangementet.
Det bliver en aften, hvor man kan gå hjem, når man har spist, - eller man kan
blive og hyggesludre en stund.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Tilmelding på tlf. Birthe 6124 0845
Dorte 7525 0353 eller 3011 7903

Fællesmøde for foreningerne i Strellev er torsdag den 9. marts 2017 kl. 19.30 i
Strellev Forsamlingshus.
Mødeleder i 2017 er Strellev Jagtforening.
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Strellev Sogneforening
Sankt Hans fest i brinkerne
Torsdag den 23. juni 2016
holdes der sædvanen tro Sankt Hans fest i brinkerne.
Der kan købes mad (pølser, kartoffel- og pastasalat)
samt øl, vand og vin fra kl. 18.30.
Bålet tændes ca. kl. 20.00.
Der er opstillet telt samt plads i ”hytten” til alle.
Har du ikke kontante penge, kan der betales med
mobil pay eller swipp.

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

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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BILLETSÆLGERE TIL SOMMERFESTEN
Der er igen en flok frivillige billetsælgere,
som vil sørge for, at vi alle kan købe billetter til:
SOMMERFESTEN
Lørdag den 18. juni 2016
Lyne Hallen
Område:

Billetsælger:

Tarp, Baunshøj,
Hedevang, Kærgård Ketty Pedersen
Adsbøl, Bjalderup
Mosbøl, Lynevej
Lone og Lars
Lyne by
De unge
Tingheden
Østergårde, Nærild,
Vallund, Knudevej
Skærbækvej
Ulbæk, Nørhedevej,
ØsterVejrupvej,
Sdr. Dige
Glibstrup, Gejlgård
Hustedvej

Telefon:
2228 8921
2855 1890

Else Marie & Jørn Tang 2396 3326
Mette Dahl
2636 7087
Mette Stisen
2498 0533
Truus Streefkerk

2217 4907

Louise Hvelplund
Jonna Bundgaard
Mette Raunkjær

2880 2234
2174 3951
3134 0752

Billetter kan også købes i Dagli’ Brugsen, Lyne
eller i baren ved sportsugen 10.-12. juni 2016 på Lyne Stadion.
Når I køber billetter, så HUSK at melde jer
til ved det bord, som I ønsker at sidde ved....
Hvis I er nye / tilflyttere hjælper vi gerne med at finde
et bord.
Husk tilmelding senest den 12.06.16
Ansvarlig for billetter og bordbestilling:
Ulla Rahbek 2575 6835 - Marianne Dahl 2173 1087
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Lørdag den 18. juni 2016
kl. 18.30 - 02.00 i Lyne Hallen
Menu: (leveres af Lone, Hotel Hjedding)
Sild m/karrysalat
Kyllingebryst, honningglaseret skinkesteg, kalvesteg
2 slags kartofler
Diverse salater
Sommerfest kage
Underholdning:
Lokal revy
Udnævnelse af Årets SLGU´er
No 1 danceband
Entre - inkl. mad, underholdning & dans
225,- kr./billet - senest søndag den 12. juni 2016
Arrangør:
Stellev-Lyne GU
Ulla Rahbek og Marianne Dahl

FLERE AKTIVITETER i SLGU’S SPORTSUGE kan ses på hjemmesiden:
SLGU
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1. nov. 30. april
ÅBEN
Mandag - Søndag
Kl. 8.00 - 19.00

1. maj 31. oktober
ÅBEN
Mandag - Søndag
Kl. 8.00 - 20.00

Eleverne i 7. klasse på Lyne Friskole vil gerne takke for opmærksomheden ved deres konfirmation søndag den 8. maj 2016.
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SPORTSUGEPROGR
Onsdag d. 8. juni 2016
19.00

Banko i Lyne Hallen

Fredag d. 10. juni 2016
17.00

Teltet / baren åbner

18.00

Nem og billig aftensmad

18.30

Fodbold serie 1

19.00

Tour de Lyne

21.00

”Fisherman” spiller teltet op

00.00

Baren lukker

Lørdag d. 11. juni 2016
09.30

Teltet / baren åbner

10.00

Loppemarked

10.00

SPORTIGAN Ølgod Medaljecup
U6–U8–U9

13.30

Fodbold U 14 Piger

14.30

”Muntre Toner” spiller i teltet

15.00

Bage-konkurrence + efterfølgende kaffebord

18.30

Spis-sammen aften med grill – selv eller helstegt pategris
med tilbehør *

19.30

Børne Diskotek

20.00

Spånpladekast
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Lørdag d. 11. juni 2016
21.00

Dartturnering for kvinder

21.00

Rafleturnering

00.00

Baren lukker

Søndag den 12. juni 2016
09.00

Morgen Motion

09.30

Gratis morgen kaffe

10.00

Fodbold Sportigan Cup U11 Piger

10.30

U5 fodboldkamp mod bedsteforældre

11.00

Sækkevæddeløb

11.30

Nøgleafprøvning

12.00

Årets overraskelse

14.00

Fælles oprydning

#### Ret til ændringer forbeholdes ####
Der vil i teltet være mulighed for at købe slik, slush-ice, grillpølser, lækre
sandwich, sodavand og øl.
Der vil alle dage være hoppeborg samt oppustelig fodboldbane.
Flugtskydning i Lyne lørdag den 18. juni kl. 10.00
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Spis sammen aften

lørdag den 11. juni 2016 kl. 18.30

Ta' naboen og venknerne med til en hyggelig aften i teltet.
Du kan enten medbringe din egen mad, evt. kød til grillen.
Vi tænder op i grillen eller du kan købe:

Helstegt pattegris m/coleslaw,
flutes og kartofler
Pris for menuen:
Voksne (13 - ) 90,- kr.
Børn (3 – 12) år 45,- kr.
Børn under 3 år Gratis
Drikkevarer købes i teltet.
Husk at medbringe service.

Tilmelding senest fredag kl. 21.00
til Helle Vestergård, tlf. 6178 4664
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Hjælpere til Open Air 2016
Hjææælp søges = mere end 25.000 kr. til Lyne Friskole
Lyne Friskole har været utrolig heldig at komme i betragtning til indtjeningsmulighed for 2. år
Vi har fået lov at få tjansen på koncertpladserne og indfaldsveje dertil, at gå og
samle tabte effekter som plastic, glas og papir mm. i affaldssække under Open
Air koncert dagene i Varde.
Der er vagter at byde ind på fredag d. 29. - søndag d. 31. juli, og dermed få en
indtjening på, - hold nu fast: Mere end 25.000 kr. Det er super gode penge at
kunne supplere med til bestemte formål på friskolen. Og så kan vi endda gå og
nyde al den dejlige musik til arbejdet på aftenvagterne, eller fuglenes kvidren
og roen i Arnbjerganlægget i dagvagterne

Der skal bruges ædru personer over 18 år til:

fredag d. 29. juli kl. 17.30 - 22.30
lørdag d. 30. juli kl. 7.00 - 9.30 og 14.30 - 22.30 og
søndag d. 31. juli kl. 9.00 – slut, - til at området er rent og godkendt først
på eftermiddagen. (Til forskel fra sidste års søndagsoprydning, har vi været i positiv dialog med Varde Kommune om maskinel hjælp fra dem til
oprydningsprocessen søndag )

Kære alle Strellev-borgere

Byd ind på alt det du / I har tid og overskud til. Det kan også være at I kender en
nabo eller venner der gerne vil være med. Alle hjælpende hænder over 18 år er
hjertelig velkommen.
Lad endelig denne nyhed spredes til alle i og omkring Strellev, så alle potentielle hjælpere får besked om muligheden for at gøre en forskel der batter noget for
elever / ansatte på Lyne Friskole. En del Strellev børn går på Lyne Friskole.
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Tilmelding til vagtordningen kan ske snarest og helst inden fredag den
10. juni til:
Lisbeth Arnbjerg Strellev: lisbetharnbjerg@mail.dk mobil: 238 80521 eller
Tom Legarth, Strellev: legarth.t@gmail.com mobil: 4195 0048 eller
Kent Sørensen Lyne: kenths71@gmail.com mobil: 6029 6761 eller
Jan Mathiasen Kvong: janmathiasen@bbsyd.dk mobil: 2321 7080
Hold jer endelig ikke tilbage for at gøre en forskel, for………yes for en bunke
penge, og udsigt til god musik og lidt skrald !
Vh bestyrelsen for Lyne Friskole
/ Lisbeth Arnbjerg

Afskedsreception
Lyne Friskoles leder gennem 11 år, Klaus Korsholm, har valgt
at trække sig tilbage. Vi vil gerne sige farvel og tak med maner,
og inviterer derfor alle til afskedsreception
fredag den 24. juni kl. 15.00 - 17.00
Festlighederne foregår i skolens gymnastiksal, hvor der vil være
kaffebord, sang og taler.
Venlig hilsen bestyrelsen ved Lyne Friskole
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50 års konfirmationsjubilæum

50 års konfirmationsjubilæum i Strellev kirke den 24. april 2016, hvor vi havde
en rigtig dejlig dag, der startede med hyggeligt samvær i kirken med Vestager
og derefter middag på Hotel Hjedding.
Præsten ved konfirmationen 1966 var pastor Holm. Vi var 14, der blev konfirmeret, men 2 er desværre ikke iblandt os længere. Det er Anne Marie Christensen og Hans Andersen.

Konfirmander fra 1966: Bagerst fra venstre;
Karen Margrethe Bank (Vestergård), Sommer Raunkjær, Niels Kristian Krogh
Nielsen, Jens Fr. Grønlund, Jens Brodersen, Karin Hansen (Olesen), Vivi Berg
Pedersen, Hans Vestager
Forrest fra venstre:
Frida Forum (Sørensen), Ruth Øllgaard (Oggesen), Erik Hauge Pedersen,
Solvejg Mikkelsen (Thomsen). + Desværre er Niels Kristian ikke så meget med.
Fraværende:
Meta Krogh Nielsen
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K i rk e n y t
Strellev, - et selvstændigt
sogn ….?

Det, at vi er et selvstændigt sogn, har
også den betydning, at vi kan være
samarbejdspartner på lige fod i forhold
til de øvrige foreninger i sognet. Her
Så er der ikke så længe til, der er valg tænker jeg speciel på udgivelse af Sogtil menighedsrådene i hele Danmark.
nebladet, torsdagshygge og øvrige møDet er der hvert 4. år, hvor alle i råde- der/arrangementer i Forsamlingshuset,
ne er på valg.
som i Strellev jo fungerer som menigI Strellev er der orienterings og opstil- hedslokaler.
lingsmøde tirsdag d. 13. september.
Kommer der ingen alternativ liste/
Jeg mener, at forkyndelsen i gudstjeneforslag, vil de, der bliver valgt den af- sterne er det grundlæggende, og det
ten, være valgt, - og det nye menigder skal bære det hele, - og som sådan
hedsråd vil træde i kraft fra det nye
kan det gøre lige meget, hvordan orgakirkeårs begyndelse, den første søndag nisationen er.
i advent.
Men som kirke i et lille sogn som vores, er vi bare også mere end det.
Vi er et lille sogn, - det mindste i Varde Provsti, - og som sådan kunne det
Vi der sidder i rådet nu, har siddet lænvel give mening at ”fusionere” med
ge. Det er tegn på, at det er et meØlgod. Mere rationel økonomisk og
ningsfuldt, sjovt og bøvlet job, hvor
arbejdsmæssig og måske med flere
der er brug for alle forskellige kompemuligheder for aktiviteter.
tencer lige fra olietank placering til
altergangsliturgi. Derfor vil jeg opforDet, jeg synes, man ser, når der sker
dre jer alle til at overveje, om det ikke
sammenlægninger er, at man mister
lige netop er nu, I skal være med.
ejerskabet. Sidder du i Ølgod Menig- I hvert fald en rigtig god ide allerede
hedsråd og skal varetage Strellev Kir- nu at sætte kryds i kalenderen d. 13.
kes ”interesser”, vil vi være en del af
september!
noget større.
Man vil ikke på samme måde, som nu
ha` fornemmelsen af, at det her er MIN Agnethe L. Jensen
kirke, - den vil jeg godt gøre et stykke
arbejde for, - og tage ansvar for, fordi
jeg ved, at det der gøres, og de beslutninger, der bliver taget, har konsekvenser for mig selv og dem jeg er tæt
på.
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K i rk e n y t
GUDSTJENESTER 2016
STRELLEV KIRKE
JUNI:
5. 2. s. e. trin.
12. 3. s. e. trin.
19. 4. s. e. trin.
26. 5. s. e. trin.
JULI:
3. 6. s. e. trin.
10. 7. s. e. trin.
17. 8. s. e. trin.
24. 9. s. e. trin.
31.10.s. e. trin.
AUGUST:
7. 11.s. e. trin.

9.00 Buelund
Kirkekaffe
Ingen
9.00 Buelund
10.30 Juul
9.00 Juul
Kirkekaffe
Ingen
10.30 Juul
Ingen
9.00 Buelund
9.00 Buelund
Kirkekaffe
Ingen

14. 12. s. e. trin.
21. Friluftsgudstjeneste i Ølgod 10.30
28. 13.s.e.trin.
10.30 Buelund
SEPTEMBER:
4. 14.s.e.trin.

9.00 Juul
Kirkekaffe

Kom og syng med………
Se næste side

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
Haven

tur. Mange laver små, fine haver, der
hvor deres kære er begravet. Graveren
hjælper til med at sørge for en frodigI skrivende stund befinder vi os i maj
hed af farver og dufte. På kirkegården
måned, hvor træer og buske har de
hersker der selvfølgelig orden, og man
mest fantastiske farvenuancer, og hvor
bliver nok ikke populær ved at lade
det grønne pibler frem alle vegne. Har
den vilde natur få overtaget på gravsteman ikke været flittig nok til at komme
det. Ukrudt har det jo med at brede sig,
ud i haven her i foråret, så er det bare
så man kunne let komme til at stresse
om at komme der ud, før ukrudtet tager
de andre, der har gravpladser på kirkemagten.
gården!
Men hvorfor har vi egentlig haver, og
hvorfor tilbringer vi så meget tid i
dem? Ja, forskning tyder på, at hjernen
og dermed kroppen befinder sig bedre i
haven og ude i naturen end inde i husene. Vores hjerner scanner det område,
vi er i, for at undersøge, om der er godt
og trygt at være. Når vi er ude i naturen, registrerer vi, at der er træer, man
kan gemme sig i, at der er mulighed for
skygge, og måske endda vand i nærheden. I naturen får vi ikke de mange
forskellige indtryk, som vi ellers bruger meget af vores energi på at sortere
og bearbejde. Det giver vore hjerner en
pause, hvilket stresser os af og giver os
overskud til senere at komme tilbage
til vores vante omgivelser.

Men måske er der også en anden grund
til, at vi er så glade for at holde have.
Der er dem, der mener, at vi nyder at
være i vores haver, fordi vi længes efter paradisets have, paradis, som Eva
og Adam blev smidt ud af, da de spiste
af træet til kundskab om godt og ondt.
Måske er det derfor, vi instinktivt søger naturen og laver det sådan, at vi har
vores eget lille paradis i baghaven og
på kirkegården. Måske søger vi den
ultimative afstresning: At være hos
Gud i paradisets have.

Et analysefirma har i en international
undersøgelse gennemgået 1,3 millioner
tekster fra blogs og indlæg på internettet skrevet af 3.000 haveejere. Analysen peger på, at mange haveejere går i
Det er værd at notere sig, at man ifølge
haven for at finde fred og for at komforskningsresultaterne stresser mest af,
me i kontakt med naturen. Ved læsninnår haven eller naturen, man befinder
gen af teksterne har man fundet, at
sig i, er vild og gerne beboet af dyr.
mange af haveejerne taler om deres
Hvis alting står i snorlige rækker og
uden den mindste smule ukrudt, bliver haver i næsten religiøse vendinger. I
haverne møder de noget, der er større
man kun mere stresset.
end dem selv, og der kan de få noget,
På kirkegården er der meget smuk na- der ligner åndelige oplevelser.
18

K i rk e n y t
Om det faktisk er paradistilstanden, vi
søger og finder i vores haver, ved vi
ikke. Vi må bare nyde, at haverne og
naturen i det hele taget kan have den
virkning på os, at vi kommer til at føle
os afslappede og fyldt med fred. Men
husk, at når alt det grønne begynder at
pible frem i de hjemlige haver, så må
man endelig ikke være alt for grundig

med lugejernet, for det skal være lidt
vildt og uregerligt i haven, for at vi
rigtig kan slappe af i den!
Else Juul

Kom og syng med………
Sammen med Dorthe Lundgård
og Anne Grethe Christiansen
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.

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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Konfirmander i Strellev Kirke 8. maj 2016

Aktivitetskalender
:
JUNI:
8.
Banko i Lyne Hallen *
10.-12 Sportsuge i Lyne *
11.
Spis sammen aften i Lyne *
18.
Sommerfest i Lyne Hallen *
23.
Sankt Hans fest i brinkerne *
24.
Afskedsreception på Lyne Friskole *

Vedr. * se inde i bladet

JULI:
Sommerferie
AUGUST:
11.
Grillaften i Strellev Forsamlingshus *
SEPTEMBER:
13.
Orienterings- og opstillingsmøde til
Menighedsrådet *

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.

