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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

:
Kasserer: Knud Jensen
75 24 56 83
Jagtforeningens hjemmeside:
www.strellevjagt.dk

SLGU:
Forretningsudvalget:
Formand, PR:
Strellev Menighedsråd:
Kent H. Sørensen
27 26 73 64
Formand: Agnethe L. Jensen 75 24 50 62 Kasserer: Mette Raunkjær
51 34 07 52
Kasserer: Anders Peter Breum 75 24 44 82 Sekretær: Lone Clausager
28 55 16 90
Graver: Corrie Van der Veen 75 25 00 90
eller 22 51 15 42 Udvalgsformænd:
28 49 55 84
Kirkens hjemmeside: www.strellevkirke.dk Fodbold: Susanne Højvang
Håndbold: Lene Heiselberg
61 54 90 66
Præster:
Gymnastik: Lone Clausager
28 55 16 90
Else Juul
20 58 38 32 Billard: Anders Jensen
21 79 61 58
Jens Thue Buelund
75 24 46 62 Badminton: Bjarne Vestergård 21 72 42 44
Volleyball: Johan Jorna
21 75 17 19
Strellev Forsamlingshus:
75 25 02 55 Bodybike: Lars C. Nielsen
22 26 42 75
Formand: Dorte Lundgaard
75 25 03 53 Ungd.klub: Helle Vestergaard 61 78 46 64
Revy:
24 65 93 37
E-mail: annikabertelsen@bbsyd.dk Sommerfest: Kent Sørensen
27 26 73 64
Revy til sommerfest:
Lyne Friskole:
75 25 00 11
revy@lyne.dk
21 22 23 38
Hjemmeside: www.lynefriskole.dk
Sportsuge: Tina Skak
30 11 18 29
Formand: Gitte H. Thrane
52 34 55 84
Leder: Lars-Ole Hjorth
61 62 20 03 Lyne Hallen:
75 25 03 83
Formand: Kristian Dahl
20 22 07 87
Strellev Puljepasningsordning:
Bestyrer: Egon Sørensen
40 35 03 99
Formand: Lone Clausager
75 24 42 75
E-mail: hallen@lyne.dk
Strellev Vandværk:
Formand: Bent Gregersen

75 25 01 70 Bladudvalget:
Kontaktperson: Inger Jensen 75 25 03 87
Strellev Jagtforening:
E-mail: iajensen@bbsyd.dk
Formand: Ernst Øllgaard
75 25 02 75
E-mail: e_r@bbsyd.dk

Redaktionen ønsker bladets læsere
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
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Reservation af gravsteder på Strellev Kirkegård.
Varde Provsti har påbegyndt et projekt,
hvor alle menighedsråd, der ønsker det,
skal ha udarbejdet en udviklingsplan for
deres kirkegård. Pengene til det er afsat i
en fælles pulje i provstiets budget. D.v.s. at
selve udgiften til udarbejdelse af planen
ikke koster det enkelte menighedsråd ekstra. Først når planen skal udføres i praksis
koster det, og må ske i den rækkefølge
økonomien kan bære det.
Udgangspunktet for dette projekt er, at der
er rigtig mange tomme gravsteder på kirkegårdene rundt i provstiet. Det er ensbetydende med, at der er meget der skal holdes
uden, at der kommer betaling ind for det.
Målet er så at få omlagt kirkegårdene, så
det bliver nemmere at holde, så der derved
på sigt kan spares personaletimer, - men
også at få det gjort på en sådan måde, at
kirkegårdene er steder, hvor man har lyst at
komme. Derfor er der kirkegårdsarkitekter
inde over, der i samarbejde med det enkelte menighedsråd udarbejder en
(udviklings)plan.
I Strellev har vi også tilmeldt os dette projekt og er nået dertil i forløbet, hvor vi
snart skal ha møde med kirkegårdsarkitekt
Anne Marie Møller.
I forbindelse med det vil vi gerne gøre
opmærksom på, at der er mulighed for at

reservere et gravsted. Gravstedet skal dog
ligge i forbindelse med et gravsted, der er i
brug. (Altså ikke midt i et område med
tomme gravsteder).
Holder man selv det reserverede gravsted
koster det ikke noget. Ønsker man gravstedet vedligeholdt koster det det halve af en
almindelig vedligeholdelse for et gravsted
kr. 514,-. årligt (for to kistepladser) Ønsker
man gravstedet anlagt koster det det samme som vedligehold af et gravsted i brug.
Har du et ønske om reservation af et gravsted er det vigtig du henvender dig nu inden, der går gang i planen om ændringer på
kirkegården, - inden 1.1.17!
Kontakt Corrie (22511542) eller menighedsrådet Agnethe L. Jensen (6134 9641)
Strellev Menighedsråd
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Nyt fra
Forsamlingshuset

En lille ”BØN”...
Vi kunne sådan ønske os, at man vil blive lidt bedre til at tilmelde sig i GOD tid
til de forskellige arrangementer, der holdes i forsamlingshuset/sogneforeningen.
Det vil være en, både praktisk og økonomisk lettelse for os, da vi så vil slippe
for at skulle køre ekstrature og lave ekstrabestillinger, hver gang der er fest.
På vegne af sogneforeningen
og forsamlingshuset.

Obs! Vinterfesten med lokalrevy i Strellev Forsamlingshus er fredag den
24. februar 2017.
Se mere i næste nummer.

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 2017 på:
annikabertelsen@bbsyd.dk
Hilsen Revyholdet
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KÆMPE JULEMARKED 2016.
Kom og vær med.
Forsamlingshuset arrangerer julemarked med basar, fiskedam og fællesspisning

fredag den 25. november kl. 17.00.
Der serveres ribbenssteg med kartofler, sovs, rødkål og chips for 70,- kr. Børn
halv pris. Vi regner med at blive på den anden side af hundrede mennesker, så
kom og få en god plads. Basaren åbner kl. 17.00 – og der vil være fine gevinster
at tage numre i. Middagen serveres kl. 18.00.
Skulle man være interesseret i at donere en gave til basaren,
bedes den afleveret hos Birthe Pedersen eller Dorte Lundgaard et par dage før markedet. Aftenen sluttes med udtrækning af gevinster ca. kl. 20.30. Alle er velkomne til festen!
Mad bestilles på tlf. 6124 0845 eller 3011 7903
eller 7525 0353.

TAK
Her skal igen i år lyde en stor tak til Strellev/Lyne Støtteforening for de mange
penge, vi fik tildelt til Strellev Foramlingshus.
Vi har bl.a. købt: 16 nye borde + duge, cafe´gardiner til lille sal, røremaskine og
støvsuger.
Venlig hilsen
bestyrelsen

5

Budstikken 2:
Cykelgudstjeneste
Den 11. september var der bestilt superflot vejr til cykelgudstjenesten, som Ølgod og
Strellev Menighedsråd var
sammen om at arrangere. De
ca. 50 fremmødte fik en god
oplevelse i kombinationen samvær, motion og gudstjenesten,
der fandt sted i alle de tre kirker.
Mange positive tilbagemeldinger må resultere i en gentagelse!
At cykle i præstekjole er
nok ikke det letteste og blev
(vist) opgivet efter distancen mellem Kirke og Forsamlingshus.
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Strellev Sogneforening
Strellev Sogneforening holder generalforsamling i Forsamlingshuset onsdag den 1. februar 2017 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.

Hvad skal der ske med Strellev Stadion?
Arbejdsgruppen vil gerne invitere til Borgermøde omkring den
fremtidige brug af Strellev Stadion.
Onsdag den 16. november i Strellev Forsamlingshus, kl 19.30
På mødet vil arbejdsgruppen gerne præsentere deres oplæg til
hvad der skal ske med Stadion.
Arbejdsgruppen består af:
Tage Johannessen, Strellev
Lars C. Nielsen, Strellev
Mette Raunkjær, Lyne
Trine R. Pedersen, Strellev
Desuden er SLGU og Sogneforeningen repræsenteret ved Kent
Sørensen og Dennis H. Pedersen
VEL MØDT
7

Hej alle brugere af Strellev Sogneblad
Fremover skriver jeg ikke til nogen og minder om deadline, som er den
10. i måneden før udgivelse. Overholdes datoen ikke, kommer indlæggene ikke
med.
Strellev Sogneblad udgives den 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1.
november.
Denne opstramning skyldes, at vi har fået ny trykker af bladet
Med venlig hilsen
Inger Jensen

Fællesmøde for foreningerne i Strellev er torsdag den 9. marts 2017 kl. 19.30 i
Strellev Forsamlingshus.
Mødeleder i 2017 er Strellev Jagtforening.

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

1. maj 31. oktober
ÅBEN
Mandag - Søndag
Kl. 8.00 - 20.00
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Corries dekorationer
fra høstgudstjenester i
2016
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Den 30. oktober kl 12 åbner Vestjyllands hyggeligste gårdbutik
på Mallevej 19 i Horne.
Vi sælger Limousinekød fra eget kvæg
og andre varer fra forskellige lokale producenter.
Derudover har vi blomster og brugskunst, både nyt og brugt.
Alle inviteres til at komme forbi til en smagsprøve
og se blomsterværkstedet med spændende dekorationer.
Der bliver jævnligt afholdt kreative workshops fra den 5. november
For yderlige information ring på 22511542
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Nyt fra Lyne Hallen:
Efter generalforsamlingen i hallen er den nye bestyrelse på plads
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Halbestyrer:

Kristian Dahl, Lyne
Jonny Nielsen, Lyne
Klaus Korsholm, Lyne
Benjamin Thomsen, Sdr Vium
John Fisker, Sdr Vium
Egon Sørensen, Strellev

Efter en turbulent periode, håber jeg, vi kan komme ind i en mere positiv udvikling for Lyne Hallen.
Hallen er udfordret mht. udlejning bl.a. på grund af de mindre børneårgange og
flere andre tilbud. Holdidrætter som håndbold og fodbold, der tidligere har
fyldt meget er næsten væk, og der er også masser af plads til flere badmintonspillere. Det er så dejligt, at der er startet nye aktiviteter, som karate og floorball/hockey.
Jeg håber, at indbyggerne i sognene omkring hallen vil være med til at reklamere for de gode faciliteter, der er i hallen, så vi sammen kan få vendt skuden
og komme ind i en udvikling, med mere aktivitet i hallen og dermed flere udlejede haltimer.
Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Tina Jørgensen, for hendes kæmpe
indsats gennem mange år.
Kristian Dahl
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Nyt fra SLGU:
Floorball / indendørs hockey

Er du til hurtigt spil, teknik og spænding, så kunne hockey
måske være noget for dig. Vi har stave og bolde klar til opstart
Torsdag d. 27. oktober kl. 19.30 til 20.30 i Lyne hallen.
Der startes ud på motionsplan i alderen M/K fra 16 år og op
efter, hvor der både er plads til humor, men også til at få sveden frem på panden. Lyder det spændende, så find skoene
frem og mød op hver torsdag fra kl. 19.30.
Har du spørgsmål så kontakt :
Bent Christensen tlf. 71326206 eller
Kent Sørensen tlf. 27267364
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K i rk e n y t
Novemberhygge!
Det sker tit, at der kommer nogen på Strellev Kirkegård, - sætter en
blomst ved deres kæres gravsted og lader vel tankerne flyve tilbage til det,
der var engang.
Vi vil gerne invitere alle kirkegårdens besøgende til et par timers novemberhygge i
Strellev Kirke onsdag d. 23. november kl. 14.30.
Velkomst
”Livet er noget særligt” v/Corrie
Eftermiddagskaffe
Og som afslutning er Dorte Lundgaard klar ved orglet.
Vi håber I vil tage godt imod denne ide om at være sammen om det at komme på kirkegården.
Alle er velkomne, - så tag bare nogen med.
Venlig hilsen
Corrie (graver)
Strellev Menighedsråd

Kom og syng med………
Sammen med Dorte Lundgaard
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.
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K i rk e n y t
Alle Helgens gudstjeneste.
Søndag d. 6. november er det Alle Helgen søndag.
Her vil vi mindes, dem vi har mistet, og navnene på
dem, der er døde i det forløbne år, vil blive læst op.
I Strellev er der gudstjeneste kl. 16, og her er der mulighed
for at tænde lys og sætte på sine kæres grave.

Adventsgudstjeneste
med efterfølgende

frokost i Forsamlingshuset
er i år

2. søndag i advent, - d. 4. december kl 10.30.
Dorte Lundgaards sangere medvirker!

Start nytårsaften med

Champagnegudstjeneste i Strellev Kirke
kl.16.00
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
GODT NYTÅR med et glas champagne.
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K i rk e n y t
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.

Valgt til menighedsrådet.
Den 13. september var der orienterings og opstillingsmøde til det nye menighedsråd.
Da der ikke er indkommet andre lister, end den de 24 fremmødte den aften opstillede, er følgende valgt til Strellev Menighedsråd for den næste 4 års periode:
Jens Krogh
Agnethe L. Jensen
Anny Nielsen
Anders Jensen
Annelise Sørensen
Suppleanter: Ejnar Kudsk og Rebekka Jacobsen
Rådet konstituerer sig på menighedsrådsmødet den 1. november og træder i
kraft ved kirkeårets begyndelse den 1. søndag i advent.

Valg til menighedsrådet den 8. november er således
aflyst i Strellev Sogn!
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K i rk e n y t
November:
6. Kl. 16.00 Buelund

Alle Helgen (ingen kirkekaffe)

13. Ingen
20. Kl. 9.00 Juul
27. kl. 14.00 Buelund
December:
4. kl. 10.30 Juul
11. Ingen
18. Ingen
24. kl. 15.00 Buelund
25. kl. 10.30 Buelund
31. kl. 16.00 Juul
Januar:
1. Ingen
8. kl. 9.00 Juul
15. Ingen
22. 10.30 Buelund
29. Ingen
Febuar:
5. kl. 9.00 Juul
12. Ingen
19. Ingen
26. 10.30 Juul

Se nærmere omtale (ingen opvarmning
af salmer)

(Ingen opvarmning af salmer)
(se nærmere omtale)

Kirkekaffe
(opvarmning af salmer kl. 10.00)

Kirkekaffe
(opvarmning af salmer kl. 10.00)

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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K i rk e n y t
Kort og godt om kristendommen. Af Else Juul.

men der var en del at forklare endnu,
før Jensen havde begrundet sin adfærd.
Jensen fortsatte: Når jeg kommer til
treeren, husker jeg straks på treenigheDer var engang en menig soldat, som
den, som er Gud, Sønnen og Helligånhed Jensen, og han gjorde tjeneste i et
den, mens fireren får mig til at tænke
regiment, hvor alle soldaterne lige fra
på de flittige mænd, der skrev alle Jesu
menig til general var flittige kirkegænhellige ord ned. Det var de fire evangegere. Hver søndag mødte de op til
lister, der hedder Matthæus, Markus,
gudstjeneste, og hver af dem havde
Lukas og Johannes.
deres bibel under armen undtagen menig Jensen, for han havde aldrig haft
Generalen begyndte så småt at blive
råd til en bibel. Til gengæld medbragte
interesseret i Jensens forklaring og
han altid i kirken et spil kort, som han
sagde, at det gik nogenlunde, men at
sad og kiggede i under hele gudstjeneJensen skulle fortsætte sin argumentasten. Jensens kammerater havde godt
tion. Jensen var kommet frem til det
lagt mærke til det med kortspillet, uden
femte kort, og han sagde, at det erindog at sige det til nogen, men en søndrede ham om det femte bud, der lydag fik deres sergent øje på kortspillet,
der: Du må ikke slå ihjel. Jensen tilføog så blev der ballade. Mandag morjede, at det var et af de bud, han til
gen blev menig Jensen kaldt til generagengæld gerne ville have generalen til
lens kontor for at afgive forklaring anat redegøre for, hvordan en god soldat
gående sin dårlige vane med at spille
skulle kunne overholde. Generalen
kort i Guds hus. Generalen spurgte, om
sagde: Ja det er godt med dig, nu ingen
Jensen havde noget at sige til sit forfrækheder, for du har mange kort at
svar, for så måtte Jensen hellere komkomme igennem endnu, hvis du skal
me med en god forklaring, hvis ikke
gøre dig håb om at slippe godt fra det.
han skulle sidde i kachotten i den næJensen sagde derpå: Sekseren får mig
ste lange tid.
altid til at tænke på, at Gud skabte verden på seks dage, og syveren, at Gud
Jensen begyndte langsomt og sindigt at
holdt hviledag på den syvende dag.
gøre rede for, hvordan han brugte sit
Det får mig til at spørge generalen, om
kortspil, når han var til højmesse sønikke også vores regiment burde hvile
dag morgen. Han sagde: Når jeg ser på
ud om søndagen?
esset, så tænker jeg, at der er en og kun
en sand Gud - nemlig ham, der skabte
himlen og jorden. Mens toeren minder
mig om de to første mennesker på jorden, som Gud skabte i sit eget billede,
og dvs. Adam og Eva.
Generalen sagde at det lød meget godt,
18

K i rk e n y t
Generalen: Nu ikke fræk Jensen, men
se straks at komme videre i dit forsvar
for din ugudelige handling i kirken.
Jensen: Når jeg sidder med otteren i
hånden, så tænker jeg på de otte fromme mennesker, der undslap syndfloden,
og det var Noa, hans kone, hans tre
sønner og deres koner. Mens nieren
straks leder tanken hen på de ni bedeslag, som klokkeren altid ringer, lige
før en dejlig højmesse tager sin begyndelse.
Generalen måtte indrømme, at det gik
ret godt for Jensen og bad ham fortsætte sin fremstilling. Jensen understregede, at tieren var et vigtigt kort, fordi det
symboliserede de 10 bud, som enhver
kristen burde overholde, da de var et
udtryk for den moral, som Gud selv
havde skrevet på stentavlerne til Moses.
Nu brød generalen ind og sagde lidt
drilsk: Du må ikke bilde mig ind, at du
kun tænker kristne og fromme tanker,
når du sidder og kigger på den smukke
dame i din kortrække! Jensen svarede:
Jo hr. general, det gør jeg faktisk, for
damen her får mig til at tænke på den
hellige Jomfru Maria, der fødte os himlens Kongesøn, og dermed bliver kongen naturligvis ingen anden end den
Jesus Kristus, som er vores alle sammens frelser. Det skulle være kortspillets dækning af det kristne univers i al

sin korthed, hr. general.
Generalen tog ordet igen: Der fik jeg
dig, for du glemte alligevel et kort –
nemlig knægten, og jeg er sikker på, at
du ikke kan komme med en fornuftig
forklaring på, hvad knægten skulle ligne! Jensen: Hr. general, jeg ville helst
undgå at komme ind på, hvad knægten
symboliserer i min bevidsthed, for jeg
har lært i kirken, at man ikke må tale
ondt om andre. Pjat, sagde generalen,
du slipper ikke. Ud med sproget! Ok,
svarede Jensen: Knægten minder mig
naturligvis om den sergent, der angav
mig til hr. generalen, og han er ligesom
alle de farisæere, som vi hører om i
Bibelen, og som Jesus altid går i rette
med, fordi de tror, at de er så fromme.
ø
Generalen var fuldkommen overbevist
nu og måtte konstatere, at menig Jensen med sit lille spil kort havde demonstreret en større viden og forståelse for
kristendommen end mange af de soldater, der sad og bladrede i deres bibel
hver søndag. Men for god ordens
skyld, forsynede generalen menig Jensen med en flot ny bibel, som han kunne medbringe næste søndag til gudstjenesten, og der blev aldrig mere talt om
ophold i kachotten.

Ved høstgudstjenesten kom der kr. 1.435,- i kirkebøssen.
Pengene er sendt til Folkekirkens Nødhjælp.
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Havens småfugle skal også have mad.

Aktivitetskalender
NOVEMBER:
JANUAR
6.
Alle Helgens gudstjeneste *
23.
Novemberhygge *
25.
Julemarked med spisning og basar * FEBRUAR:
16.
Borgermøde om Strellev Stadion *
1.
Sogneforeningens generalforsaml. *
9.
Forsamlingshusets generalforsamling
DECEMBER:
24.
Vinterfest
4.
Adventsgudstjeneste m. frokost *
31.
Champagnegudstjeneste *
Vedr. * Se inde i bladet

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.

