
1 

Læs bl.a. om . . 
 
* Budstikken 
* Nyt fra Strellev Forsamlingshus 
* Nyt fra Strellev Sogneforening 
* Nyt fra SLGU 
* Nyt fra Lyne Friskole 
* Menighedsrådet 
* Kirkenyt 
  
 

39393939. årgang. årgang. årgang. årgang    
Nr. 1Nr. 1Nr. 1Nr. 1    

2020202018181818    



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    61 34 96 41 
Kasserer: Anders Jensen           21 79 61 58 
Graver: Corrie Van der Veen    75 25 00 90  
                                          eller  22 51 15 42 
Kirkens hjemmeside:  www.strellevkirke.dk 
 
Præster:   
Else Juul                                    20 58 38 32 
Jens Thue Buelund                    75 24 46 62  
 
Strellev Forsamlingshus:        75 25 02 55 
Formand: Dorte Lundgaard      75 25 03 53 
                                          eller 30 11 79 03 
 
Revy:                                          24 65 93 37  
E-mail; annikabertelsen@bbsyd.dk 
 
Lyne Friskole:                          75 25 00 11 
Hjemmeside: www.lynefriskole.dk                                   
Formand: Gitte H. Thrane        52 34 55 84 
Leder: Lars-Ole Hjorth              61 62 20 03
  
Strellev Puljepasningsordning: 
Formand: Pia Johannesen         52 34 25 26 
E-mail; bicarilla@gmail.com  
 
Strellev Vandværk: 
Formand: Bent Gregersen         75 25 01 70 
 
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                      27 26 73 64 
E-mail; slgu-formand@lyne.dk 
Kasserer: Mette Raunkjær        60 52 30 61 
E-mail; slgu-kasserer@lyne.dk 
Sekretær: Lone Clausager         28 55 16 90 
E-mail; slgu-sekretær@lyne.dk 
 
Udvalgsformænd: 
Susanne Højvang                  28 49 55 84 
E-mail; slgu-fodbold@lyne.dk 
Lene Heiselberg                  61 54 90 66 
E-mail; slgu-håndbold@lyne.dk 
Lone Clausager                          28 55 16 90 
E-mail; slgu-gymnastik@lyne.dk 
Anders Jensen                  21 79 61 58 
E-mail; slgu-billard@lyne.dk 
Bjarne Vestergaard                    21 72 42 44 
E-mail; slgu-badminton@lyne.dk  
Johan Jorna                                21 75 17 19 
E-mail; slgu-volleyball@lyne.dk 
Lars C. Nielsen                          22 26 42 75 
E-mail; slgu-cykling@lyne.dk           
Helle Vestergaard                      61 78 46 64 
E-mail; slgu-ungdomsklub@lyne.dk 
 
Sportsuge E-mail; slgu-formand@lyne.dk 
  
Sommerfest: Kent Sørensen      27 26 73 64    
Revy til sommerfest tlf.             21 22 23 38 
E-mail; revy@lyne.dk             
  
Lyne Hallen:         75 25 03 83 
Formand:  Kristian Dahl       20 22 07 87 
Bestyrer: Jeanette Sørensen      22 24 41 73 
E-mail: hallen@lyne.dk    
 
Bladudvalget:  
Kontaktperson: Inger Jensen   75 25 03 87 
E-mail: iajensen@bbsyd.dk  
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Her er nogle billeder fra ombyg-
ning i klubhus i forbindelse med 
etableringen af Strellev cykel og 

Kære læsere. 
Har nogen af jer noget, som vi kan 
bruge til budstikken, så kom endelig 
frem med det. Det kan være en ople-
velse, rejse, tanke, god historie, gode 
billeder man har taget.  
Vi i bladudvalget skal nok sortere i det 
inden vi bringer det i Strellev Sogne-
blad.  
Indlægene kan afleveres til redaktør 
Inger Jensen, Lynevej 56 eller på  
E-mail: iajensen@bbsyd.dk  
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Nyt fra  
          Forsamlingshuset 

STRELLEV REVYEN 
Så er det nu, du skal komme frem med dine sjove historier og oplevelser!    
Har du noget, vi evt. kan bruge til revyen, så skynd dig og send en mail  
til Annika Bertelsen, på:  

annikabertelsen@bbsyd.dk 
 

        Hilsen Revyholdet 

Generalforsamling 
 
Strellev Forsamlingshus afholder generalforsamling i forsamlingshuset 

 
Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.30 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Evt. forslag skal være formanden i hænde én uge før mødet. 
 
Der serveres kaffe med brød. 

Vel mødt!  
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Strellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev SogneforeningStrellev Sogneforening 

 

Vi har nu været rundt for at sælge medlemskort til Sogneforeningen, skulle der 
være flere interesserede, så kan John Sandholm kontaktes på tlf. 4026 0185 

Fællesmøde for foreningerne i Strellev er torsdag den 8. marts 2018 kl. 19.30 i 
Strellev Forsamlingshus. 
Mødeleder og kaffeansvarlig er Strellev Sogneforening. 

 
 
En jerncontainer står på p-pladsen ved Tarp-
vej. Sogneforeningen håber meget, at I fortsat 
husker at støtte os ved, at I smider jeres gamle 
jern i containeren. 
 
 

                             Strellev sogneforening 
 
Strellev Sogneforening afholder generalforsamling i Forsamlingshuset 
tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.30. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
 
Eventuelle forslag skal være formanden, Dennis, i hænde senest 1 uge før  
mødets afholdelse. 
Dennis har tlf. nr. 2221 6669 og E-mail strellev@bbsyd.dk 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Strellev-Lyne Gymnastik og Ungdomsforening  
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 K i rke ny t  

Menighedsmøde i Strellev Forsamlingshus 

 
                      den 15. marts kl. 18.30. 
 
                  Vi starter med at spise sammen! 
 
Herefter vil menighedsrådet aflægge beretning. 

 
Vi håber rigtig mange vil deltage, så vi kan få en god snak med in-
put til, hvordan vi  fortsat kan bevare menighed og kirke i vort lille 
sogn. 
                                                                                                       
       Strellev Menighedsråd 
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 Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk 

KIRKEBIL 
Hvis der ønskes kørsel til gudstjene-
sten, bestilles Palles Taxi,  
tlf. 75 24 56 92. 

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

 K i rke ny t  

                                                                                                                                                                                                                                                             
 Menighedsrådsmøder 

 
 Alle møder afholdes i Strellev Forsamlingshus i ”Den lille 
 sal” kl. 19.30. 

 
 Torsdag den  8. februar 
 Onsdag den   4. april 
 Onsdag den 23. maj     
 Onsdag den 13. juni 
 Onsdag den 29. august 
 Onsdag den   3. oktober 
 Onsdag den 21. november 
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FEBRUAR: 
   4.  seksasagesima    9. 00  Juul  Kirkekaffe 
 18.  1. s. i fasten    9. 00  Buelund 
 25.  2. s. i fasten   10.30  Buelund 
 
MARTS: 
   4.  3. s. i fasten     9.00  Juul  Kirkekaffe 
 11.  Midfaste   10.30  Buelund 
 25.  Palmesøndag   10.30  Juul 
 30.  Langfredag     9.00  Buelund 
 
APRIL: 
   1.  Påskedag   10.30  Buelund 
 15.  2. s. e. påske     9.00  Buelund  
 22.  3. s. e. påske   10.30  Juul 
 29.  4. s. e. påske   10.30  Buelund 
 
MAJ: 
   6.  5. s. e. påske      9.00  Juul  Kirkekaffe 
 13.  6. s. e. påske Konfirmation 10.30  Juul 
 20.  Pinsedag     10.30  Juul  
 27.  Trinitatis     10.30  Buelund 
  
JUNI: 
      3.  1. s. e. trinitatis       9.00  Juul  Kirkekaffe 
  10.  2. s. e. trinitatis     10.30  Juul 
  17.  3. s. e. trinitatis              10.30  Buelund 

GUDSTJENESTER 2018 
STRELLEV KIRKE             



12 
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Kirkenyt fra Else Juul 
Der var en gang en mand, der havde en forhave. Det var nu ikke en helt 

almindelig mand. Han havde en særlig evne, der bestod i, at han ligesom så 

skarpere end de fleste af os. Lagde mærke til alting omkring sig, både det 

største og det mindste. En stjerneklar aften var manden på vej hjem. Og på 

vejen ind til sin hoveddør gik han selvfølgelig igennem sin forhave. Selv i 

halvmørket lagde han med sit skarpe blik mærke til, hvor fint hans bede 

stod. Han bøjede sig ned for at nyde synet, og da lagde han mærke til en 

myre, der lå på forhavens grussti lige ud for rosen. Først blev han lidt gna-

ven, for hans første tanke var, at den sikkert havde været ovre for at gnave i 

hans bede, eller at den i al sin foretagsomhed var på vej ind for at kaste sig 

over krummerne på hans spisebord.  

I ved nok hvor foretagsomme og travle sådan en flok myrer kan være. 

Ovenfra ligner en myretue mest af alt Torvet i Ølgod, når juleshoppingsed-

lerne bliver udtrukket. Nå, men manden bemærkede snart at den her myre 

lå påfaldende stille. Denne myre havde nemlig haft så travlt at den var fal-

det, snublet og nu lå den der med forvredet ben og gav sig ganske slemt. 

Manden, som var en meget hjælpsom mand, løb straks ind og hentede en 

enkelt tråd fra et gazebind og gav sig til at binde det stakkels lille forvredne 

myreben ind. For rigtigt at kunne komme til, vendte han forsigtigt myren 

om på ryggen.  

 

I det øjeblik oplevede myren noget, som den aldrig nogen sinde før havde 

oplevet. Den så stjernerne! 

 

Sædvanligvis løb myren som alle andre myrer rundt med snuden nede i 

jorden, fordi den jo nødigt skulle gå glip af den mindste krumme på dens 

travle vej. Men nu lå den pludselig der helt stille og roligt og så med kæm-

pestore øjne op på de fantastiske lyspletter langt, langt over den. Og man-

den bandt langsomt myrens ben ind, mens han sad og glædede sig på my-

rens vegne. Og så gik han stille ind i sit hus og lod myren ligge på grussti-

en, fuldstændig målløs over, hvad den så.  
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Næste morgen var den væk. Men da manden næste aften kom hjem til sin forha-

ve måtte han gå yderst forsigtigt hen til sin hoveddør. For på grusstien lå nu 

hundredevis af myrer ganske stille i mørket på ryggen og kiggede op på stjerner-

ne. 

 

Skal vi ikke også håbe, at vi ender der? Ikke med alle sammen at ligge på ryggen 

i alle forhaverne i Strellev og omegn. Det ville blive noget rod. Men med at falde 

til ro oven på al den foretagsomhed og travlhed, mange af os har været igennem 

i advents- og juletiden. Vi befinder os på en årstid, hvor mange bliver nedtrykte 

og stressede over, hvor lidt man når på de korte, mørke dage, men måske skulle 

vi benytte os af mørket til at sætte os sammen med os selv eller nogen, vi holder 

af, og lade eftertanken få plads. Det kan måske minde os om, at der er noget, der 

er større end alt, hvad vi og myrerne for den sags skyld kan udrette med vores 

travle næse i jorden.  

 

Else Juul 
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En stille frostmorgen på kirkegården i Strellev.  

Gå ind på Strellev Kirkes  hjemmeside:  www.strellevkirke.dk  
og få mange oplysninger vedrørende kirken, prædikener , nye og 
ældre, salmenumre. 
”Dagens ord” bliver læst op. Vise ord at tænke nærmere over. 
Der er referat fra menighedsrådsmøderne, m. m. 
Gå selv på opdagelse. 
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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. 

 

 

Der blev lagt 550 kr.  i kirkebøs-
sen ved nytårsgudstjenesten i 
Strellev Kirke. Beløbet, som vi 
takker for, er sendt til Bibelsel-
skabet, der uddeler bibler til 
kristne ude i verden, hvor  
man ikke selv kan skaffe Bogen.  



Udgives af Menighedsrådet og SogneforeningenUdgives af Menighedsrådet og SogneforeningenUdgives af Menighedsrådet og SogneforeningenUdgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen    
Bladet udkommer:Bladet udkommer:Bladet udkommer:Bladet udkommer:    

1. febr.  1. april  1. juni  1. 1. febr.  1. april  1. juni  1. 1. febr.  1. april  1. juni  1. 1. febr.  1. april  1. juni  1. sept. og sept. og sept. og sept. og     1111. nov. nov. 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. 

FEBRUAR: 
  8. Menighedsrådsmøde * 
20. Forsamlingshusets generalforsam-
 ling * 
23. Vinterfest * 
27. Sogneforeningens generalforsam-
 ling * 
28. Sognene synger på Lyne Friskole * 
 
MARTS: 
  8. Fællesmøde for foreninger i Strel-
 lev * 
15. Menighedsrådsmøde med ”spis sam 
 men” * 

24. SLGU har gymnastik opvisning i 
Lyne Hallen * 

 
APRIL: 
  4. Menighedsrådsmøde * 
 
MAJ: 
13 Konfirmation i Strellev Kirke * 
23. Menighedsrådsmøde * 
 
 
Vedr. * Se inde i bladet 

Aktivitetskalender 

 


