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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 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 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
22 24 41 73

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

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

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

FRA MIN BARNDOM
Af: N. Peder Nielsen

Den sommer jeg fyldte 11 år var jeg
ude at tjene første gang. Det var hos
Jørgen Krogh i Tarp i mit hjemsogn.
Han havde købt gården et par år i forvejen. Den tidligere ejer, Søren Frandsen, var død da jeg kom der, men hans
gamle moder Len-Mari levede og boede sammen med sønnesønnen Frands, i
et lille aftægtshus lige ved siden af gården. Hen på sommeren døde den gamle
kone. Dette var første gang jeg kom i
nærheden af døden, og det gjorde et
stærkt indtryk på mig.
Noget som også gjorde et meget stærkt
indtryk på mit drengesind var dette at
Frands, sønnesønnen, blev boende i det
lille hus sammen med sin døde bedstemor flere dage efter dødsfaldet. Dette at
han turde være alene med et dødt menneske, særlig om natten når det var
mørkt, var for mig noget helt uforståeligt. Senere har jeg jo lært at noget mere fredsommeligt end en død bedstemor
vanskelig kan tænkes. Jeg forstod det
ikke dengang, men jeg ser det nu som

et skønt udtryk for det nære slægtskab,
og det hjertelige forhold der ofte er
mellem bedsteforældre og børnebørn.
Dette dødsfald, med de indtryk det
gav mig, er skyld i at jeg formede mit
første digt som
lyder sådan:
LEN - MARI HUN LIGGER I SORTEN MULD.
HOS SINE FÆDRE TRO OG HULD.
PÅ KIRKEGÅRDEN DEN SKUMLE
HUN KAN I GRAVEN EJ MUMLE.
Det er blevet mig fortalt, at jeg ville
have produktet læst op ved begravelsen; dette kan jeg ikke huske, men er
det tilfældet, må jeg jo indrømme min
mangel på selvkritik.

Før omtalte Søren Frandsen, som var
død da jeg kom i tjeneste hos Jørgen
Krogh, men som jeg havde set ofte og
kendte godt, var i mange henseender en
interessant og mærkelig mand. Søren
Frandsen var lille af vækst, og noget
pukkelrygget. Han var intelligent på
mange måder, fartede meget omkring,
og ville gerne snakke med folk. Min 11
årige iagttagelsesevne og digterfantasi
beskriver ham således:
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SØREN FRANDSEN HAN HAR EN
PUKKEL SÅ STOR
HAN TALER VED MØDER GERNE
ET ORD.
HAN FARER OMKRING I DET
VIDE LAND.
SØREN FRANDSEN, HAN ER EN
UNDERLIG MAND.
Året efter tjente jeg hos Hans Kristian
Jensen i Kjærgård. Til denne gård hørte
en stor udmark, hvoraf størsteparten var
hede, noget af arealet var lagt ud som
plantage, men der var også en del opdyrket mark.
Denne udmark lå i nordvestlig retning
fra gården, ind mod grænsen til Lyhne
sogn. Arealet lå ganske højt. Var det
blæsende vejr med solskin samtidig,
kunne jeg se det blinke i bølgetoppene
ude i Ringkøbing Fjord.

Til denne udmark drev jeg ofte kreaturerne straks efter malkningen om morgenen. Herude trivedes dyrene og jeg
overmåde godt. Var vejret ikke det allerbedste, var der et lille stråtækket hus
vi kunde ty ind i, men det blev sjælden
brugt.
Mens dyrene passede sit, lå jeg ofte i læ
bag et dige og mediterede og havde det
herligt, og det hændte at jeg faldt i søvn
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og kom for sent hjem med dyrene.
Når jeg sådan lå og dovnet mig bag et
dige, kom der ofte ind over mig mærkelige tanker og stemninger, og da faldt
det mig naturlig at lave rim, ofte om
tilsyneladende helt meningsløse ting.
Nedenstående digt, som jeg skrev på et
af vægbrædderne i det lille stråtækkede
hus, er udtryk for sådan en stemning:
MIN SØN MADS NERO JOKUM
SKRØDER,
GIK GERNE UD MED BARE FØDDER
MEN SÅ EN DAG DA DET VAR SØLET,
SÅ BLEV DEN LILLE SKIDT FORKØLET
OG KNAP EN UGES TID DERETER.
SÅ VAR JOKUM UDEN KRÆFTER.
Jeg erindrer, at stemningen var så levende, at jeg græd salte tårer af medfølelse
med den lille Mads Jokum.
Siden har jeg skrevet mange andre digte
og sange, de fleste uten nogen større
værdi, og de er hurtigt gledet ud af erindring. Men de tre små rim fra min drengetid har jeg altid husket.

Denne sten står i dag på en høj ved indgangen til plantagen, hvor træerne nu
er fra 10 til 20 alen høje. På stenens ene
side har Hans Kristian Jensen, med sin
mejsel, hugget ind navnene på ejerne af
gården siden 1563.
På stenens anden side har han hugget
ind denne tekst:

Billede af hans barndomshjem, som er
Arne Nielsens gård.
Peder Nielsen tegnede senere stald og
lade, som står der i dag.
Peder Nielsen bosatte sig i Oslo, hvor
han underviste.
Hæftet er trykt i Oslo 1952.

ENRICO MYLIUS DALGAS, HOLD
ILD OG UFORSTANDIG HUGST I
AVE
OG SE SÅ SKOVENS PRAGT SOM
EN GUDS GAVE

OPRENSNING AF
STRELLEV NATURSØ
Grøden skæres fri fra
bunden

En skovlfuld køres
op
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Strellev Sogneforening

STIDAG LØRDAG DEN 7. OKTOBER 2017
Vi mødes til efterårsoprydning i Brinkerne kl.10.00.
Efterfølgende er Sogneforeningen vært ved grillpølser
og drikkevarer.
Vi håber på, at så mange som muligt vil møde op.
I løbet af november måned vil vi sælge medlemskort
til Sogneforeningen.
Vel mødt
Sogneforeningen

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

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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Nyt fra
Forsamlingshuset
Koncert i Strellev Forsamlingshus
torsdag den 21. september 2017 kl. 19.00.
Det er Lars Johannessen, der sammen med en kammerat vil komme og synge og
spille for/med os. Forrige år sang og spillede de i Kulturhuset i Ølgod, og det
var en stor succes.
I år er det Strellev Menighedsråd, der sammen med Strellev Forsamlingshus vil
stå for arrangementet.
Planen er, at der først underholdes i ca. tre kvarter, hvorefter der i pausen serveres to stk. smørrebrød til en kop kaffe. Der vil også være mulighed for at købe
sig en sodavand eller en øl.
Efter pausen er der igen underholdning. Arrangementet slutter kl. 21.30.
Entré inkl. kaffe og brød: 50,- kr,
Af hensyn til maden, beder vi om tilmelding på tlf. 7525 0353, 3011 7903 eller
6124 0845 senest den 14. september.
Venlig hilsen
Strellev Menighedsråd/Strellev Forsamlingshus

SENSOMMERMARKED i STRELLEV FORSAMLINGSHUS

Lørdag den 30. september kl. 10.00 - 14.00. Alle, der har lyst, kan
komme og sælge ting, de ikke længere har brug for. SÅ NU ER DET MED AT
FÅ SORTERET UD I SKABENE! Stadeplads kan bestilles på tlf. 75 25 03 53
el. 30 11 79 03 for 100,- kr. pr. bord.
Der er kaffe og rundstykker til morgenfriske kræmmere kl. 08.00.
Der kan købes kaffe og kage i forsamlingshusets bod.
På vegne af bestyrelsen
Dorte Lundgaard
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ÅLEGILDE
i Strellev Forsamlingshus fredag den 27. oktober
kl. 19.00 - 01.00
Der vil være de ål, man kan spise, og hvis man hellere vil have wienerschnitzel, er der også mulighed for det. Der er is til dessert .
Begge dele kræver tilmelding i god tid og senest den 20. oktober på tlf. 7525
0353, 3011 7903 eller 6124 0845.
Det er Søren Nielsen og band, der leverer musikken, så find endelig danseskoene frem!
Pris for hele herligheden er 225,- kr.
Venlig hilsen
bestyrelsen

KÆMPE JULEBASAR
Igen i år, holder vi julebasar med spisning i forsamlingshuset
fredag den 24. nov. fra kl. 17.00.
Er man interesseret i at give en gave til basaren, kan den afleveres til
Birthe Pedersen eller Dorte Lundgaard.

LYNE HALLEN
Der indkaldes til generalforsamling i Lyne Hallen
torsdag den 28. september kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Med venlig hilsen
bestyrelsen
8
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Strellev-Lyne Gymnastik og Ungdomsforening
Billard.
Så står atter en billardsæson for døren. Der er opstart tirsdag den 29. august kl. 19.30, hvor alle med interesse er velkomne. Der er i år tilmeldt 2
hold til turnering. Det ene er i serie 3 handicapturnering, og det andet er i
serie 2. Der spilles turneringskampe mandag og tirsdag.
Der er ikke lavet en klubaften i år, men er der nogen, der har interesse for
en sådan aften, er de også velkomne den 29/8 eller kan rette henvendelse
til udvalget, for så laver vi én.
Vi er en nøgleklub. Det vil sige, at når man har betalt sit kontingent, kan
man få en nøgle, som koster 100 kr. i depositum. Så kan man spille, når
man har lyst.
Turneringen starter formentlig den 11. og 12. september.
Billardudvalget er:
Niels Borg, tlf. nr. 2122 2338, mail; nielsborg@email.dk,
Kaj Marx, tlf. nr. 2396 2517, mail; Kaj.marx@gmail.com og
Anders Jensen, tlf. nr. 2179 6158, mail; iajensen@bbsyd.dk
Mvh.
Billardudvalget
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K i rk e n y t
GUDSTJENESTER 2017
STRELLEV KIRKE
SEPTEMBER:
3. 12. s. e. trinitatis
10. 13. s. e. trinitatis
17. 14. s. e. trinitatis
24. 15. s. e. trinitatis
OKTOBER:
1. 16. s. e. trinitatis
8. 17. s. e. trinitatis
15. 18. s. e. trinitatis
22. 19. s. e. trinitatis
29. 20. s. e. trinitatis

Cykelgudstjeneste kl. 11.30
og frokost
Ingen
10.30 Juul
10.30 Buelund
høstgudsttj.
9.00 ej kaffe
10.30 Buelund
Ingen
9.00 Juul
10.30 Buelund

NOVEMBER:
4. Dåbslørdag
5. Alle Helgens dag
12. 22. s. e. trinitatis
19. 23. s. e. trinitatis
26. 24. s. e. trinitatis

16.00 Juul
Ingen
9.00 Buelund
1030 Juul

DECEMBER:
3. 1. s. i advent
10. 2. s. i advent

10.30 Buelund
10.30 Buelund

KIRKEBIL

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

EN PRÆST PÅ SYGEHUSET...
Henvendelse er nødvendig, når der
ønskes besøg.

Se også info tavle på kirkens P plads
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K i rk e n y t
Menighedsrådsmøder

Alle møder afholdes i Strellev Forsamlingshus i ”Den lille sal” kl. 19,30
Tirsdag d. 10. oktober
Onsdag d. 22. november

Cykelgudstjeneste

Sidste år samarbejdede menighedsrådene i Strellev og Ølgod om en cykelgudstjeneste, som var fordelt på alle tre kirker i pastoratet. Der blev taget godt imod
initiativet, så vi glæder os til at gentage det i år.

Søndag den 3. september håber vi på godt cykelvejr og godt humør hos deltagerne.
Vi begynder i Bejsnap kl. 9.00, hvor der ud over den første del af en gudstjeneste er kaffe og rundstykker. Kl. 10.30 er vi nået til Ølgod, hvor der er forfriskninger og en prædiken. Kl. 11.30 er vi fremme i Strellev, hvor vi slutter
gudstjenesten af, inden en velfortjent frokost kan nydes i Forsamlingshuset.

Der er ikke tilmelding til arrangementet, heller ikke til maden og det er gratis at
deltage. Der er mulighed for at benytte el-cykel, en almindelig cykel med
”rug-brødsmotor” eller evt. en bil. Fyld gerne bilen op med kirkegængere!
Menighedsrådene

Hjælper på Strellev Kirkegård

Pr. 1. juni er Roma Korbas ansat på Strellev Kirkegård som medhjælper 10 timer ugentlig for Corrie, som fik en knæoperation i januar og skal have næste
knæ ordnet i begyndelsen af 2018.
Fra Jobcentret tilbød man lønrefusion til en medarbejder, der skulle aflaste med
den part af arbejdet, som er svært for Corrie.
Corrie fik af Jobcentret lov selv at finde en medarbejder. Hun valgte Roma, som
er organist i Horne og Thorstrup kirker og bosiddende i Varde. Roma er uddannet pianist i sit hjemland Polen.
I menighedsrådet er vi glade for valget af Roma, og vi ser frem til et godt samarbejde.
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K i rk e n y t
Menighedsrådets målsætning for valgperioden.
Vi vil i menighedsrådet arbejde videre med:
Kirkekaffe 1. søndag i måneden.
Salmeopvarmning forud for højmessen. Vi vil gennem anskaffelse af
”Kirkesangbogen” finde ny inspiration til kirkesangen og søge nye salmer implementeret i gudstjenesten.
”Torsdagshygge” i samarbejde med Sogneforeningen og Forsamlingshuset
Samarbejde med Sogneforening og Forsamlingshus generelt, - dels begrundet i
et ønske om at være kirke også uden for kirken, og i erkendelse af, at vi er afhængige af hinandens eksistens.
I forhold til kirkens liv og vækst vil vi have fokus på dåben, - praktiseret ved
aktiviteter koblet på dåben, - eks. ved invitation af dåbsbarn og forældre ved 1,
2 eller 3 års dåbs jubilæum.
Der vil blive forsøgt fremstilling af dåbsklude, - som samtidig kan være en social aktivitet i sognet.
Som en begyndelse på at italesætte Tro og Kristendom vil vi lade sangvalg til
menighedsrådsmøderne gå på skift evt. med en begrundelse for, hvorfor man
lige har valgt netop den sang/salme.
Vi vil efter godkendelse af den igangsatte udviklingsplan for kirkegården arbejde med, at få planen omsat i praksis i det tempo økonomi og personaleressourcer gør det muligt.

Høstgudstjeneste søndag den 24. september kl. 10.30
Det der lægges i kirkens bøsse den dag går til Folkekirkens Nødhjælp.
Der er salmegennemgang fra kl. 10.00.

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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K i rk e n y t
For et par måneder siden var det Sankt
Hans aften. Siden da er dagene blevet
kortere, og mørket er taget til. Jeg har
altid lidt blandede følelser over for
Sankt Hans, fordi jeg synes det er lidt
trist, at vi går mod mørkere tider.

størrelse. Den store hvide ring omkring
den ene cirkel gjorde, at den sorte cirkel inden i så mindre ud for det menneskelige øje, end den anden gjorde.

Det er meget tankevækkende, synes
jeg, at en større mængde lys sådan kan
Når mørket bliver for tæt kan man tæn- få mørket til at se meget mindre ud.
Det er nok det samme, Jesus gør for os.
ke på, hvad Jesus siger om lyset og
Han er den store hvide ring omkring alt
mørket. Han siger f.eks.: ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal al- det i vores liv, som gør ondt. Den trygdrig vandre i mørket, men have livets hed og ro der ligger i at have tro kan
gøre, at det sorte, som er i alles liv,
lys” (Johs. 8,12).
også vores, kan synes mindre overvælJeg læste for nyligt om en belgisk filo- dende.
sof, Joseph Delboeuf, der i slutningen
af 1800-tallet lavede et billede med to Helt konkret fungerer det for mig såsorte cirkler med hvide ringe omkring. dan, at når jeg bliver overvældet af
Billedet kan ses her under. De to sorte mørke tanker om det, der ikke lykkes
for mig, eller det, jeg gerne ville undcirkler var lige store. De hvide ringe
gå, men som jeg ingen indflydelse har
omkring var til gengæld forskellige i

14

K i rk e n y t
Vi vandrer alle af og til i mørket, og
har brug for lyset. Vi bliver alle af og
til ramt af sorg og skyldfølelse. Hvis vi
får udvidet vores horisont, d.v.s. gjort
den hvide ring større, så fjerner det
ikke sorgerne eller skyldfølelsen, men
de bliver mulige at leve med. De sorte
cirkler bliver ikke mindre, men de fylder ikke så meget i vores liv, som hvis
der ikke var en altomsluttende Gud,
Hvis vi glemmer Gud, så er der kun os der vandrer sammen med os, også genselv til at pakke det mørke ind. Vi er
nem mørket.
kun som den lille hvide ring, og derfor Else Juul
kan mørket komme til at fylde mere,
end det burde, i os.
på, så kan jeg ”finde lyset” ved at sætte
mit mørke ind i en større sammenhæng. Jeg kan tænke, at Vorherre sikkert vil hjælpe mig igennem de udfordringer, jeg har, eller at han vil hjælpe
dem, jeg ikke kan nå. På den måde bliver mit mørke omsluttet af et stort lys,
og dermed kommer det sorte til at fylde mindre.

Torsdagshygge starter op igen
torsdag d. 26. oktober kl. 9.30 i forsamlingshuset.
Der er kaffe og rundstykker, et par sange fra højskolesangbogen, og ellers mulighed for at spille kort, spille spil, eller hvad man har lyst til.
Pris: 20 kr.
Sogneforeningen – Forsamlingshuset – Menighedsrådet

Menighedsrådets medlemmer er:
Formand:
Agnethe L. Jensen
Næstformand:
Jens Krogh
Kasserer:
Anders Jensen
Kirkeværge:
Annelise Sørensen
Kontakt person:
Anny Kirstine Nielsen

6134 9641
4078 0521
2179 6158
3038 1932
7525 0021
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Else Juul holder båltale ved Sankt Hans 2017

Aktivitetskalender
SEPTEMBER:
3.
Cykelgudstjeneste *
21.
Koncert i forsamlingshuset *
24.
Høstgudstjenest *
28.
Generalforsamling i Lyne Hallen *
30.
Sensommermarked *

NOVEMBER:
22.
Menighedsrådsmøde *
24.
Julebasar *

Vedr. * Se inde i bladet

OKTOBER:
3.
Sognene Synger *
7.
Stidag *
10.
Menighedsrådsmøde *
26.
Torsdagshygge starter op *
27.
Ålegilde *

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.

