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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

SLGU:
Forretningsudvalget:
Formand, PR:
Kent H. Sørensen tlf.
27 26 73 64
E-mail: slgu-formand@lyne.dk
Mette Raunkjær tlf.
31 34 07 52
E-mail: slgu-kasserer@lyne.dk
Strellev Menighedsråd:
Lone Clausager tlf.
28 55 16 90
Formand: Agnethe L. Jensen 61 34 96 41 E-mail: slgu-sekretær @lyne.dk
Kasserer: Anders Jensen
21 79 61 58
Graver: Corrie Van der Veen 75 25 00 90 Udvalgsformænd:
28 49 55 84
eller 22 51 15 42 Susanne Højvang tlf.
Kirkens hjemmeside: www.strellevkirke.dk E-mail: slgu-fodbold@lyne.dk
Lene Heiselberg tlf.
61 54 90 56
Præster:
E-mail: slgu-håndbold@lyne.dk
Else Juul
20 58 38 32 Lone Clausager tlf.
28 55 16 90
Jens Thue Buelund
75 24 46 62 E-mail: slgu-gymnastik@lyne.dk
Anders Jensen tlf.
21 79 61 58
Strellev Forsamlingshus:
75 25 02 55 E-mail: slgu-billard@lyne.dk
Formand: Dorte Lundgaard
75 25 03 53 Bjarne Vestergård tlf.
21 72 42 44
eller 30 11 79 03 E-mail: slgu-badminton@lyne.dk
Johan Jorna tlf.
21 75 17 19
Revy:
24 65 93 37 E-mail: slgu-volleyball@lyne.dk
E-mail: annikabertelsen@bbsyd.dk
Lars C. Nielsen tlf.
22 26 42 75
E-mail: slgu-cykling@lyne.dk
Lyne Friskole:
75 25 00 11 Helle Vestergaard tlf.
61 78 46 64
Hjemmeside: www.lynefriskole.dk
E-mail: slgu-ungdomsklub@ lyne.dk
Formand: Gitte H. Thrane
52 34 55 84
Leder: Lars-Ole Hjorth
61 62 20 03 Sportsuge E-mail: slgu-formand@lyne.dk
Strellev Puljepasningsordning:
Sommerfest: Kent Sørensen
Formand: Pia Johannesen
52 34 55 26 Revy til sommerfest tlf.
E-mail: bicarilla@gmail.com
E-mail: revy@lyne.dk

27 26 73 64
21 22 23 38

Strellev Vandværk:
Formand: Bent Gregersen

75 25 03 83
20 22 07 87
40 35 03 99

Strellev Jagtforening:
Formand: Ernst Øllgaard
E-mail: e_r@bbsyd.dk

Lyne Hallen:
75 25 01 70 Formand: Kristian Dahl
Bestyrer: Egon Sørensen
E-mail: hallen@lyne.dk
75 25 02 75

Kasserer: Knud Jensen
75 24 56 83
Jagtforeningens hjemmeside:
Bladudvalget:
www.strellevjagt.dk
Kontaktperson: Inger Jensen
E-mail: iajensen@bbsyd.dk
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75 25 03 87

Nyt fra
Forsamlingshuset
Budstikken holder pause. Vi håber, den er tilbage i næste
nummer af Sognebladet. Venlig hilsen Bladudvalget.

SE HER

SE HER SE HER

Har du lyst til ”at gi' et nap med” i forsamlingshuset torsdag den 4. maj? Vi skal
have betrukket de sidste stolerygge, og have gjort lidt forårsrent i krogene.
Vi mødes kl. 17.30 til en bid aftensmad, hvorefter vi arbejder til kl. ca. 21.00.
Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding på tlf. 75 25 03 53, 30 11 79
03 eller 61 24 08 45.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen D. Lundgaard

Bestyrelsen:
Ved generalforsamlingen i forsamlingshuset var Birthe Riknagel og Birthe Pedersen på valg.
Der var genvalg til begge.
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bladudvalg:

Dorte Lundgaard
Jytte Sandholm
Christian Thomsen
Birthe Riknagel
Birthe Pedersen
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Strellev Sogneforening
OBS, OBS
STIDAG er flyttet til LØRDAG DEN 8. APRIL 2017 KL 10.00.
Vi håber, du / I møder op, så vi kan få det til at se pænt ud.
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

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved Sankt Hans fredag den 23. juni 2017.
Sognepræst Else Juul vil holde båltalen.

SØGES. Vi mangler LAGERPLADS til Sogneforeningens stole og borde.

En jerncontainer 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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Sogneforeningen har konstitueret sig:
Formand
Dennis Pedersen
Næstform.
Robert Hansen
Kasserer
John Sandholm
Sekretær
Tom Legarth
Bladudvalg Annelise Sørensen

Ønsker du medlemskort til Sogneforeningen
kontakt John Sandholm tlf.. 4026 0185

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

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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Sagsnavn
Sagsnummer/lokalitetsnr

Batch
EUDKVE-00519343

Udtagningsdato27-02-2017 09:15

Rapport (seneste rapportrevision) 06-03-2017/AR-17-CA-00519343-01

Prøvenummer 80392192

Enhed

1

DL

Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN
miniaturiseret)
Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN
miniaturiseret)
ISO 6222:1999 E-kultivering (ikkechromogene medier)
ISO 6222:1999 E-kultivering (ikkechromogene medier)
SM 3120 ICP-OES
DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A
DS/EN ISO 19458 Elektrometri
DS/EN ISO 10523 Elektrometri
DS/EN 27888 Elektrometri
DS/EN ISO 5814 Elektrometri

Metode

Prøve mærke Køkken

MPN/100
ml
MPN/100
ml

1

DGUnr

<1

CFU/ml

1
0,01

Resultat

Coliforme bakterier 37°C
<1

CFU/ml
mg/l

0,1
0,1

Komponent

Escherichia coli

<1

°C
pH
mS/m
mg/l

1

Kimtal ved 22 °C

<1
< 0,01
Ja
6,8
7,4
56
7,5
Farveløs
Klar
Ingen
Normal

Kimtal ved 22 °C
Jern (Fe)
Akkrediteret prøvetagning
Vandtemperatur
pH
Ledningsevne
Iltindhold
Prøvens farve
Prøvens klarhed
Prøvens lugt
Prøvens smag
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Modtaget på laboratoriet27-02-2017

Vandprøve udtaget på Strellev vandværk

LOPPEMARKED
I LYNE HALLEN
Så er det ”loppetid” igen – kom og gør en god handel
LØRDAG DEN 22. APRIL
i Lyne Hallen
fra kl. 10.00 til 13.00

med auktion over specielle effekter kl. 11.00

Husk Dine lopper går til et godt formål…..
Fredag d. 21. april mellem 15.00-17.00 skal vi samle
”lopper” ind og stille op i hallen – i dette tidsrum vil der være
mulighed for at afleverer ”lopper” i Lyne Hallen.
Der vil være mulighed for at få afhentet ”lopper” fredag d. 21.
april mellem 15-17. Har du/I noget som vi skal afhente så
kontakt en af nedenstående.
Vi håber på en masse folk som vil hjælpe SLGU med at samle
ind, sælge ”lopper” eller rydde op efter loppemarkedet – har
DU lyst så kontakt Mette Tang
På vegne af SLGU
Tina Skak
3011 1829
Louise Hvelplund
2880 2234
Mette Tang
2230 8033
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Strellev-Lyne Gymnastik og Ungdomsforening

Fodbold i SLGU 2017
Vi kan tilbyde opstart på følgende hold:
Fidusbold / Hold i - hånd bold 3 - 4 årige
Træning
Træningsstart
Træner
Hjælpetræner

Tirsdag kl. 16.30 - 17.15
4. april
Pia Thiemke
Mille Sørensen

Ved Fidusbold / hold i hånd bold fra 3 - 4 årige
lægger vi op til, at der deltager en ældre person aktiv i træningen, som kan være
mor, far, barnepige, en ældre søskende osv.
Da ikke alle børnene kan modtage en besked, kunne det evt. hjælpe dem lidt
med fodboldforståelsen.
Drenge & Piger U - 5/6
Træning
Træningsstart
Træner
Hjælpetræner:

Tirsdag kl. 16.30 - 17.30
4. april
Diana Hermansen
Frederik Hermansen

Drenge & Piger U - 7 er tilmeldt 3 - mands turnering
Træning
Tirsdag kl. 16.30 - 17.30
Træningsstart
4. april
Træner
Brian Meldgaard
Hjælpetræner:
Hvis Brian føler, at han
mangler hjælp, finder vi en
til ham
De tre hold træner samme dag, og vi vil gøre opmærksom på, at holdene vil
blive sat sammen af træner og fodboldudvalget efter børnenes evner og lyst, og
ikke kun efter alder!
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Drenge & Piger U - 8 & U - 9
Træning
Træningsstart
Træner

Torsdag kl. 17.30—19.00
30. marts
Kim Heiselberg

Drenge & Piger U - 10
Træning
Træningsstart
Træner

Torsdag kl. 17.30 - 19.00
30. marts
Johan Jorna

U - 12 piger 5 - mands
Træning
Træningsstart
Træner
Hjælpetræner

Tirsdag kl. 17.00 - 18.00
28. marts
Tom Henriksen
Anders Vestergaard

U - 15/16 piger
Træning
Træningsstart
Træner

Mandag & onsdag
kl. 17.30 - 18.30
27. marts
Henk Streefkerk

Ved årsmødet blev der spurgt til, om vi ikke kunne prøve med en byttecentral af
fodboldstøvler og andet fodboldudstyr……. så har man noget liggende i gemmerne, så tag det med til træning.
Har man spørgsmål til pogrammet, er man velkommen til at kontakte fodboldudvalget ved Susanne Højvang, tlf. 2849 5584.
Fodboldudvalget
SLGU

Der er sportsuge på Lyne Stadion
fra fredag den 9. juni - søndag den 11. juni 2017
Der er sommerfest i Lyne Hallen
lørdag den 17. juni 2017 kl. 18.30.
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Traditionen tro har bestyrelserne for Lyne Friskole og Lyne Friskoles Støtteforening igen besluttet at afholde deres respektive generalforsamlinger samme aften.
Lyne Friskole og Lyne Friskoles Støtteforening indkalder derfor til • Generalforsamling i Lyne Friskole samt valgmøde i Forældrekredsen ved Lyne Friskole
(kl. 19.00 – ca. 20.20) • Generalforsamling i Lyne Friskoles Støtteforening (ca.
kl. 20.20–21.00)

onsdag den 19. april 2017 kl. 19.00 – 21.00
Igen i år vil der være en voksen tilstede, som vil vise film for mindre børn til
forældre, der deltager i generalforsamlingerne. Filmene vil være alderssvarende,
og når filmene er færdige, bliver der serveret kage og saft for børnene.
Programmet for aftenen og dagsordnerne for de 2 generalforsamlinger fremgår
herunder.
Med venlig hilsen og på gensyn den 19. april 2017
Lyne Friskole
v/ Gitte Højberg Thrane
Formand
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Lyne Friskoles Støtteforening
v/ Jeanette Sørensen
Formand

Dagsorden Generalforsamling i Lyne Friskole
onsdag den 19. april 2017 kl. 19.00 – ca. 20.20
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning
Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering – regnskabet udsendes inden generalforsamlingen via Intra
Beretning fra den tilsynsførende
Generalforsamlingen suspenderes, og der afholdes valgmøde for forældrekredsen jfr. §10
Valgmøde for forældrekredsen På valg er Jan Mathiesen (modtager genvalg)
Valg af suppleanter

5.
6.
7.
8.

Generalforsamlingen genoptages
Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: - Lisbeth Arnbjerg
(modtager ikke genvalg) - Gitte Thrane (modtager genvalg)
Skolekredsens valg af suppleanter
Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag inden fristens udløb.
Eventuelt.

Dagsorden Generalforsamling i Lyne Friskoles Støtteforening
onsdag den 19. april 2017 ca. kl. 20.20-21.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning
Kasserer fremlægger regnskabet
Valg til bestyrelsen: På valg er - Marianne Juhl (modtager ikke genvalg) - Arne
Mikkelsen (modtager genvalg) - Jeanette Sørensen (modtager genvalg)
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt.
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Billeder fra revy til vinterfesten i
Strellev Forsamlingshus den 24. februar 2017
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K i rk e n y t
Menighedsrådsmøde i forsamlingshusets lille sal
onsdag den 10. maj kl. 19.30
Corrie startede med kirkedelen af sit arbejdet d.19. marts.
Dejligt at have dig tilbage Corrie!
Vi har ansat Hans Jørgen Larsen til at udføre kirkegårdsarbejdet indtil videre. I
første omgang drejer det sig om at tage vinterdækket af og plante forårsblomster.

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.

Palmesøndag, Påskedag og Pinsedag er der gudstjeneste kl. 10.30,
men disse helligdage er der ikke salmegennemgang fra kl. 10.00.

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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K i rk e n y t
Konfirmation i Ølgod Kirke
Søndag den 30. april

Konfirmation i Strellev Kirke
Bededag den 12. maj

Jacob Meldgaard Pedersen
Lynevej 10, Strellev

Victor Gadegaard Legarth
Kærgårdvej 8, Strellev
Mathilde Arnbjerg Krogh
Tarpvej 15, Strellev
Benjamin Alexander Mikkelsen
Gyvelvej 23. Ølgod

www.sjaelesorg.nu
er folkekirkens tilbud om en fortrolig samtale gennem chat med en præst på
nettet.
Det kan være temaer om tab, sorg, mobning, kærlighed, tvivl, tro, eller om
brud, skilsmisse, ensomhed, præstations - og eksamensangst eller følelsen af
ikke at være god nok.
Altså lige præcis hvad, man kan gå og tumle med.
Du behøver ikke være medlem af folkekirken, kristen eller tro på Gud for at tale
med en præst.
Både du og præsten er anonyme, og samtalen bliver efterfølgende slettet.
Der er åben mandag til torsdag fra kl. 13.00 - 17.00 og 19.00 - 22.30.
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K i rk e n y t
GUDSTJENESTER 2017
STRELLEV KIRKE
APRIL:
2. Mariæ bebudelse
9. Palmesøndag
13. Skærtorsdag
14. Langfredag
16. Påskesøndag
17. 2. påskedag
23. 1. s. e. påske
29. Dåbslørdag
30. 2. s. e. påske

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

MAJ:
7. 3. s. e. påske
11.
12. Konfirmation
14. 4. s. e. påske
21. 5. s. e. påske
25. Kristi Himmelfart
28. 6. s. e. påske

9.00 Juul
Ingen
10.00 Juul
Ingen
10.30 Juul
Ingen
Ingen

JUNI:
4. Pinsedag
5. 2. pinsedag
11. Trinitatis
18. 1. s. e. trinitatis
25. 2. s. e. trinitatis

KIRKEBIL
10.30 Buelund
Ingen
10.30 Juul
Ingen
10.30 Buelund

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

Se også info tavle på kirkens P plads

EN PRÆST PÅ SYGEHUSET...
Henvendelse er nødvendig, når der
ønskes besøg.
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K i rk e n y t
Jens Kroghs indlæg på Ugebladets kirkeside i uge 10

Vi går gerne i flok, men ikke i takt ….
Et citat fra kirkeministeren revet ud af dets sammenhæng, men her brugt for at
beskrive den mangfoldighed vores folkekirke lever med. En forskellighed og
frihed til det enkelte menighedsråd at være kirke på hver vores måde. Derfor
bliver det også spændende at følge et projekt - kirken på landet – der bl.a. har
til formål at indsamle og formidle ideer til, hvordan vi løser opgaven med nye
tiltag og ideer.
Kirken på landet er mange steder det sidste (sammen med forsamlingshuset)
fællessted i sognet, og derfor skal vi i fællesskab finde nye traditioner, der
kan være med til, at det giver mening med fortsat drift. I disse år drøftes kirkens
opgaver lige fra civilregistrering til lokal kulturcenter. ”Hvilken retning ønsker
du kirken skal bevæge sig i?” kunne være et relevant spørgsmål til os som borgere og menighedsråd, og her modtager menighedsrådene gerne input til en videre drøftelse om prioritering af vigtige fremtidige opgaver. Kirkegård, diakoni,
minikonfirmander, gospel, Facebook eller kirkekaffe – hvad skal vi prioritere
eller skal vi det hele?
At være menighedsrådsmedlem er spændende, og de sidste måneder har været
præget af stor mødeaktivitet, der gerne skulle mærkes i kirken i form af forskellige arrangementer.
På gensyn!
Jens Krogh

Laurids Gravesen valgte at begynde sin 85 års fødselsdagsfest i Strellev
Kirke. Det blev en god start. Sådan kan kirken også bruges. Det er jo et smukt
og fredfyldt hus.
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K i rk e n y t
Påsken – kort fortalt!
Af: Else Juul
Påskeferien handler ikke kun om chokoladeæg, gækkebreve og små gule kyllinger. Den egentlige grund til, at vi holder ferie er, at der skete noget meget vigtigt
i påsken for mange år siden, da Jesus døde og opstod igen. Men hvad er det, vi
fejrer? Det kan man få en kort indføring i her under!
Hvornår er det påske?
Som den opmærksomme læser vil have bemærket, er det påske på forskellige
tider af (for)året. Det skyldes, at påsken er en oprindeligt jødisk højtid, hvor
man fejrede, at Moses førte jøderne ud fra Egypten. Denne højtid er fastsat efter
jødernes månekalender. Påskedag falder på den første søndag efter den første
fuldmåne efter forårsjævndøgn, og det er i år usædvanligt sent på året.
Påske kommer af det hebraiske ord pæsach, der betyder ”at gå forbi”. Dødsenglen gik nemlig forbi jødernes huse under flugten fra Egypten, fordi de havde
smurt blod fra ofrede lam på dørstolperne.
Palmesøndag
Jøderne havde længe ventet, at Gud ville sende sin søn for at befri det jødiske
folk fra romernes besættelse. Messias’ komme var forudsagt af profeterne,
blandt andre Zakarias, der ca. 500 år før Kristi fødsel havde forudset, at Messias
ville komme ridende til Jerusalem ved påsketide ”sagtmodig, ridende på et
æsel”. Det var denne profeti, der blev opfyldt palmesøndag, og i begejstring
over dette skar folk grene af palmerne, viftede med dem og råbte ”Hosianna”,
som betyder ”Frels os”. Det var formodentlig især de fattige, de udstødte og
kvinderne, der jublede. De kloge, lærde og rige havde allerede travlt med at
planlægge mordet på Jesus, som præsterne, farisæerne og de skriftkloge frygtede ville ødelægge alt det, de stod for.
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K i rk e n y t
Skærtorsdag
Jesus indtog sit sidste måltid med disciplene skærtorsdag. Han fik hurtigt ødelagt
den gode stemning ved at afsløre, at en af disciplene ville forråde ham. Da Judas
havde forladt lokalet, indtog de det måltid, som vi stadig markerer hver søndag
med nadveren. Dette fællesmåltid er blandt andet en erindring om, at Jesus er
med os og i os og en markering af, at vi stadig har et fællesskab med Jesus og
hinanden.
Den nat blev Jesus taget til fange og ført til den romerske statholder, Pontius Pilatus, for at blive dømt.
Udtrykket ”at gå fra Herodes til Pilatus” stammer fra denne nat, fordi Jesus blev
ført frem og tilbage mellem de to. Ingen havde lyst til at påtage sig ansvaret for
dødsdommen, og da Pilatus, hårdt presset, gik med til at udstede dødsdommen,
tog han noget vand og vaskede sine hænder, mens han sagde ”Jeg har ingen
skyld i den mands død”. Deraf udtrykket ”at vaske sine hænder”, når man fralægger sig ansvaret for en gerning.
Langfredag
Jesus blev korsfæstet efter at have båret sit kors til Golgata. Korsfæstelsen var en
ofte anvendt og meget pinefuld henrettelsesmetode. Jesus sagde flere ord på korset, blandt andet ”Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør”. I bibelen står der, at
der blev mørkt, og at jorden skælvede, da Jesus udåndende ved middagstid. Man
stak et spyd i siden af ham, for at være sikker på, at han var død. Derefter kunne
han begraves.
Langfredag flages der på halvt ved landets kirker, og som regel er der ingen lys
på alteret.
Påskedag
Tidligt om morgen på tredjedagen kom kvinderne til graven for at gøre Jesu lig i
stand, som der var tradition for. De opdagede at graven var tom, og en engel fortalte dem, at Jesus var opstået. Disciplene troede ikke kvinderne, før de ved selvsyn havde konstateret, at det, de sagde, var sandt.
Påskedag er kirkens største helligdag, da den teologisk (omend ikke folkeligt)
overgår juleaften. I den ældste kirke var det kun påskedag, man havde dåb, for at
markere at man i dåben får del i Jesus Kristi opstandelse ved selv at blive lovet
evigt liv som døbt og som Guds barn.
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K i rk e n y t
2. påskedag
Denne dag hører man i kirken om, hvordan det var for disciplene, da Jesus var
opstået. Vi hører i år om, hvordan de forlader Jerusalem, stadig meget i tvivl
om, hvad de skal tro. Da kommer Jesus til dem og bliver hos dem indtil han
farer til himmels på Kristi Himmelfartsdag.
Man kan derfor sige, at 2. påskedag peger fra påsken ud i fremtiden.
Hvad har det med os at gøre?
Hvad betyder påsken for os i dag? Det kan man høre om i kirken i påsken.
God påske

Menighedsrådets medlemmer er:
Anders Jensen
Agnethe Jensen
6134 9641 Anny Kirstine Nielsen
Jens Krogh
4078 0521 Annelise Sørensen

2179 6158
7525 0021
3038 1932
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Fra
revyen
til
vinter
festen
2017

Aktivitetskalender
APRIL:
8.
Stidag *
19.
Lyne Friskoles generalforsamling *
22.
Loppemarked i Lyne Hallen *
MAJ:
10.
Menighedsrådsmøde i Forsamlingshusets lille sal *
12,
Konfirmation i Strellev Kirke *

JUNI:
9.- 11. Sportsuge på Lyne Stadion
17.
Sommerfest i Lyne Hallen
23.
Sankt Hans aften i Brinkerne
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.

