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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 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
Jens Thue Buelund

20 58 38 32
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

E-mail; slgu-formand@lyne.dk
Kasserer: Mie Gregersen
42 36 79 29
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
Mia Christensen
28 94 44 35
E-mail; slgu-gymnastik@lyne.dk
Kaj Marx
23 96 25 17
E-mail; slgu-billard@lyne.dk
Anders Kristensen
60 55 06 56
E-mail; slgu-badminton@lyne.dk
Rasmus Pugflod
61 54 48 36
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

Lyne Friskole:
75 25 00 11 Sportsuge E-mail; slgu-formand@lyne.dk
Hjemmeside: www.lynefriskole.dk
Formand: Gitte H. Thrane
52 34 55 84 Sommerfest: Marianne Dahl
21 73 10 87
Leder: Lars-Ole Hjorth
61 62 20 03 Revy til sommerfest tlf.
21 22 23 38
E-mail; revy@lyne.dk
Strellev Puljepasningsordning:
Formand: Pia Johannesen
52 34 25 26 Strellev Stadionudvalg
E-mail; bicarilla@gmail.com
Lars Nielsen
22 64 42 75
Strellev Vandværk:
Formand: Bent Gregersen
Strellev Jagtforening:
Formand: Ernst Øllgaard
E-mail; e_r@bbsyd.dk

Sponsor koncept
75 25 01 70 Mette Raunkjær

Lyne Hallen:
75 25 02 75 Formand: Kristian Dahl
Bestyrer: Jeanette Sørensen
E-mail: hallen@lyne.dk
Kasserer: Knud Jensen
75 24 56 83
Jagtforeningens hjemmeside:
Bladudvalget:
www.strellevjagt.dk
Kontaktperson: Inger Jensen
E-mail: iajensen@bbsyd.dk
SLGU:
Forretningsudvalget:
Formand, PR:
Kent H. Sørensen
27 26 73 64

51 34 07 52
75 25 03 83
20 22 07 87
22 24 41 73

75 25 03 87
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Strellev cykel og fritidspark.
Nu nærmer vi os snart foråret, hvor vi
bliver fyldt med masser af energi, som
vi skal bruge på at få MTB banen op at
stå. Vi er i fuld gang med klubhuset.
Nye vinduer er isat, elledninger er
trukket, nyt loft er klar til at blive sat
op, samt der skal efterisoleres, nyt varmesystem nemlig luft til luft varme vil
blive etablereret. Motionscyklerne vil
blive installeret i huset.
Det skulle gerne være klar til sommer,
så alle cykelglade børn og voksne har
et sted at mødes.
Selve MTB banen arbejdes der på højtryk for at skaffe midler til. Det skulle
gerne ende ud med, at vi kan få et professionelt firma til at bygge banen. Der
er ingen tvivl om, at det vil være det
optimale. Det vil kunne trække mtb

der i uge 45 plantede omkring 1000
træer. I samme område vil der i foråret
blive bygget bålhytte samt 3 shelters,
og der etableres en bålplads. Så hvis
der er nogen, som vil give en hånd med
til byggeriet, vil vi gerne om en flok
frivillige stiller sig til rådighed. Det
kunne blive en rigtig hyggelig weekend. Vi kan oplyse, at det er et samlesæt, som er tilpasset, det skal bare op at
stå.
Vi i arbejdsgruppen arbejder intens på
at skaffe penge til selve banen. Vi tager
det som en udfordring, og håber vi
snart er i mål.
Det vil være et løft for vores lille by
Strellev, og dermed sætte os på landkortet. Og ikke mindst for SLGU, som
vil få en ny aktivitet, som vil trække
ryttere fra et stort område til at benytte både børn unge og ikke mindst ældre
fra et større område ud i den friske luft,
banen, når den kommer. Vi bruger
til glæde for sundhed og velvære.
nemlig ikke udtrykket hvis den komPå arbejdsgruppens vegne
mer, men når den kommer.
Selve området er man begyndt på. En Tage.
lille skov er plantet til i den nederste
del af området. Det var Lyne Friskole
3

Nyt fra
Forsamlingshuset
GENERALFORSAMLING
Ved forsamlingshusets generalforsamling var Jytte Sandholm på valg. Hun ønskede at træde ud af bestyrelsen. Vi takker for godt samarbejde.
Dorte Lundgaard og Christian Thomsen var ligeledes på valg. De modtog begge
genvalg.
Nyvalgt til bestyrelsen er Ruth Øllgaard.
Bestyrelsen har nu konstitueret sig som følger:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bladudvalg:

1. nov. 30. april
ÅBEN
Mandag - Søndag
Kl. 8.00 - 19.00
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Dorte Lundgaard
Ruth Øllgaard
Christian Thomsen
Birthe Riknagel
Birthe Pedersen

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

Strellev-Lyne Gymnastik og Ungdomsforening

SLGU har fået ny kasserer og nogle nye udvalgsformænd. Følgende er nye:
Kasserer
Mie Gregersen, Buen 2, Lyne
42367929
slgu-kasserer@lyne.dk

Badminton
Anders Kristensen
Nørhedevej 42, Lyne
slgu-badminton@lyne.dk

60550656

Billard
Kaj Marx
Mosbølvej 3, Strellev
slgu-billard@lyne.dk

23962517

Gymnastik
Mia Christensen
Baunevej 6, Lyne
slgu-gymnastik@lyne.dk

28944435

Volleyball
Rasmus Pugflod
Nørhedevej 4, Lyne
slgu-volleyball@lyne.dk

61544836

Sommerfest
Marianne Dahl
dahl@lyne.dk

21731087

Nørhedevej 29, Lyne

Udvalg der er kommet til, da Strellev Cykel og Fritidspark er blevet etableret er:
Strellev stadion udvalg
Lars Nielsen
Adsbølvej 40, Strellev
slgu-cykling@lyne.dk
Mette Raunkjær
Hustedvej 8, Lyne
kantenkalder@gmail.com
Tage Johannesen
Lynevej 60, Strellev
tagejo@bbsyd.dk
Trine Nielsen
Adsbølvej 30, Strellev
trn@bbsyd.dk
Sponsor koncept
Mette Raunkjær
Hustedvej 8, Lyne
kantenkalder@gmail.com
Kim Heiselberg
Nørhedevej 54, Lyne
heiselbeg4@hotmail.com

22644275
51340752
40427138
25392020

51340752
40787274
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Strellev Sogneforening
Vi havde generalforsamling i sogneforeningen den 27/2-18
og flg. blev valgt til bestyrelsen:
John Sandholm
Robert Hansen
Annelise Sørensen
Poul Anders Hvergel
Susanne Plougstrup Henriksen
Vi afholder konstituerende møde den 22/3-18

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

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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BOWLINGAFTEN I TARM BOWLINGCENTER
Fredag den 13. april 2018 kl. 19.00 – 20.00
Derefter er der buffet med stor salatbar.
Pris:

200,00 pr. voksen inkl. spisning
110,00 pr. barn under 14 år

Tilmelding:

senest den 8. april til
John Sandholm, mail: john.sandholm@bbsyd.dk
eller mobil 40260185

Det er tid til forårsrengøring i Brinkerne, så der er

STIDAG LØRDAG DEN 28. APRIL – 18 KL. 10,00
Alle, der har lyst, kan være med.
Arbejdet bliver sjovere og lettere, jo flere vi er.
Så kan der blive tid til en pause..
Sogneforeningen er vært med grillpølser og kartoffelsalat, samt drikkevarer.

VEL MØDT ALLE DER KAN
SOGNEFORENINGEN
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Ja

< 0,01
< 0,01
< 0,01

Chloridazon
Chloridazon, desphenylChloridazon, methyl-desphenyl-

µg/l
µg/l
µg/l

Enhed

DL
0,01
0,01
0,01

DGUnr112.1010

Prøve mærkeBoring

Prøvenummer80509486

M 0336 LC-MS/MS
M 0336 LC-MS/MS
M 0336 LC-MS/MS
DS ISO 5667-11,DS/EN ISO
19458 N/A

Metode

Rapport (seneste rapportrevision)22-11-2017/AR-17-CA-00609469-01

Modtaget på laboratoriet08-11-2017

Udtagningsdato08-11-2017 10:10

Sagsnummer/lokalitetsnr

Resultat

Akkrediteret prøvetagning

EUDKVE-00609469

SagsnavnStrellev Vandværk DGU 112.1010

Batch

Komponent

8

9

46
46

Kimtal ved 22°C

Kimtal ved 22°C

< 0,03

Nikkel (Ni)
Ja
10,5
7,3
55
8,9
Farveløs
Klar
Normal

< 0,01

Jern (Fe)

Akkrediteret prøvetagning
Vandtemperatur
pH
Ledningsevne
Iltindhold
Prøvens farve
Prøvens klarhed
Prøvens smag

< 0,04
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Kobolt (Co)

Bor (B)

< 0,03

<1

Escherichia coli

Arsen (As)

<1

Ingen

Prøvens lugt

Coliforme bakterier 37°C

Resultat

Komponent

°C
pH
mS/m
mg/l

µg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

CFU/ml

CFU/ml

MPN/100
ml
MPN/100
ml

Enhed

0,1
0,1

0,03

0,01

0,04

1

0,03

1

1

1

1

DL

DS ISO 5667-5,DS/EN ISO
DS/EN ISO 19458 Elektrometri
DS/EN ISO 10523 Elektrometri
DS/EN 27888 Elektrometri
DS/EN ISO 5814 Elektrometri

Colilert Quanti Tray E-kultivering
(MPN miniaturiseret)
Colilert Quanti Tray E-kultivering
(MPN miniaturiseret)
ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke
-chromogene medier)
ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke
-chromogene medier)
DS/EN ISO 17294m:2016 ICPMS
DS/EN ISO 17294m:2016 ICPMS
DS/EN ISO 17294m:2016 ICPMS
DS/EN ISO 17294m:2016 ICPMS
DS/EN ISO 17294m:2016 ICPMS

Metode

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.

Menighedsrådsmøder
Alle møder afholdes i Strellev Forsamlingshus i ”Den lille
sal” kl. 19.30.
Onsdag den 4. april
Onsdag den 23. maj
Onsdag den 13. juni
Onsdag den 29. august
Onsdag den 3. oktober
Onsdag den 21. november

Kirkens hjemmeside: Søg under www.strellevkirke.dk
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K i rk e n y t
GUDSTJENESTER 2018
STRELLEV KIRKE
APRIL:
1.
15.
22.
29.

Påskedag
2. s. e. påske
3. s. e. påske
4. s. e. påske

10.30
9.00
10.30
10.30

Buelund
Buelund
Juul
Buelund

MAJ:
6.
13.
20.
27.

5. s. e. påske
9.00 Juul
6. s. e. påske Konfirmation 10.30 Juul
Pinsedag
10.30 Juul
Trinitatis
10.30 Buelund

Kirkekaffe

JUNI:
3. 1. s. e. trinitatis
10. 2. s. e. trinitatis
17. 3. s. e. trinitatis

9.00 Juul
10.30 Juul
10.30 Buelund

Kirkekaffe

JULI:

Konfirmation i Ølgod Kirke
Søndag den 15. april kl. 10.00

Konfirmation i Strellev Kirke
Søndag den 13. maj kl. 10.30

Nicoline Cille Madsen
Adsbølvej 28, Strellev

Michael Bach Thygesen
Tarpvej20, Strellev
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K i rk e n y t
Aftensang i Strellev Kirke
Menighedsrådet har besluttet, at købe et klaver til kirken. Vi har anskaffet Kirke
Sangbogen, som vi så småt har taget i brug.
Onsdag d. 9. maj kl. 19.30 vil vi invitere til indvielse af klaveret, med sange
fra begge sangbøger, altså både kendte og nogle sange vi skal have lært.
Vi fejrer klaveret, sangbogen, forårets komme og alle de gode muligheder
vi har, med sandwich og vin.
Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig aften.
Menighedsrådet

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
Der blev i Strellev Kirke og ved husstandsindsamling i Strellev
Sogn samlet ind til Folkekirkens Nødhjælp søndag d. 11.
marts.1844,50 kr. blev det til. Penge vi er taknemmelige for at
kunne sende videre til Afrika sammen med godt 11 mio. kr.
som er indsamlet på landsplan.
Man satser denne gang på at finansiere :
Overlevelsespakker til en måned for fire personer.
Bæredygtige køkkenhaver til fem familier i en afrikansk flygtningelejr.
Hjælp til at seks flygtningekvinder kan starte en insektfarm,
der giver proteinrig mad.
Fiskeyngel til seks fattige familier, så de kan opdrætte fisk i
den lokale sø.
En rute på 2 – 3 timer kan give ovennævnte hjælp. Vi havde
tre ruter i Strellev.
Tak for hjælpen!
Strellev Menighedsråd.
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K i rk e n y t
Forhåbninger over for det
absolutte håb – en påskerefleksion
”Hvor der er liv, er der håb, siger man;
men det passer desværre ikke altid.
Overalt er der mennesker, der oplever
ikke at kunne holde fast i håbet, fordi
modgang opleves for overvældende.
Depression, opgivelse, fortvivlelse.
Oplevelsen af modgang kan skyldes
sygdom, ensomhed, følelsen af at være
overflødig, ligegyldig, uden betydning
eller ikke at være uerstattelig for nogen.
Men der er altid liv, hvor der er håb!
Også dér, hvor vi kan forberede os på
dødens komme – hvor den er nær. Nogen af os har oplevet at være tæt på et
menneske, der har fået at vide, at det er
blevet ramt af en uhelbredelig sygdom,
og at døden nærmer sig. Det er unægtelig meget forskelligt, hvordan den enkelte forholder sig til sin situation.
Nogle fortrænger deres viden og ønsker
at leve den sidste tid, som om intet var
hændt. Andre bliver vrede, finder det
uretfærdigt, at det lige er dem, det skal
gå ud over. Andre igen rammes af depression og resignation – orker ikke at
leve den sidste tid og vil gerne have
hjælp til at komme herfra så snart som
muligt – få det overstået.

kan rette sig mod, at man sætter sin lid
til en uventet opdagelse i udforskningen af netop den sygdom, man lider af:
et nyt lægemiddel bliver opdaget. Eller
håbet kan rette sig mod, at man pludselig får det bedre. Men det mest almindelige er dog, at håbet trives samtidig
med, at visheden om den snarlige død
ikke er svækket! Man fornægter ikke
realiteten; men man håber alligevel.
Det må være fordi, håbet rækker ud
over døden. Håbet retter sig mod at
være omfattet af liv og lys – også efter
døden. Og håbet trækkes ind i nuet og
giver det fylde og fred. Som om livet –
ved et trylleslag – er blevet uvurderligt
dyrebart. Fordi det skal slutte. Som om
visheden om den snarlige død har medført en indre ro og afklaring, der har
intensiveret livet og gjort den døende
til en forunderlig kilde til glæde og
kærlighed for sine omgivelser.
Uerstatteligheden i relationen er blevet
mere klar end nogensinde for den dødsyge og for de nærtstående. En positiv
magt er på spil. En magt, som gør det
muligt – på trods af lidelsen og angsten
– at leve videre fra øjeblik til øjeblik og
det endda ofte med et forbløffende oveskud, så den døende ikke sjældent er i
stand til at give mere fra sig til sine
omgivelser end omvendt. Man vil ikke
gå glip af et eneste kostbart sekund i
selskab med andre fortrolige. Det er
opstandelseshåbet.

Ejendommeligt nok er det meget almindeligt, at man reagerer med håb! Håbet Det er noget ganske andet end de man14

K i rk e n y t
så vi i sidste ende ikke har noget at
frygte. Her tager Han imod os, som den
Han viste sig at være, dengang Han
vandrede lyslevende omkring. Alt,
hvad Han sagde og gjorde, var et udslag af den ene og samme opstandelse:
At vende død til liv for mennesker. At
vende opgivelse, modløshed, mørke og
stumhed til lidenskab, lyst, lys og tale
på ny, som fornemmelsen af uerstatteDette absolutte håb bringer den enkelte lighed og livsintensitet får ord til at stå
langt ud over sig selv; for håbet står til, op og frem af ens hjerte i livet her og
nu inden døden.
at livet vil sejre: at man vil vedblive
med at bestå, blive hel og rask igen på
Jens Thue Buelund
trods af ens viden om, at man skal dø.
Det betyder, at det kun kan ske, om
man overskrider sine egne grænser. Og
det gør man i dette håb. I den forstand
er det håb om evigt liv. At man aldrig –
i hverken liv eller død – mister sig selv,
men er i Gud. Eller Gud er i os. Det er
opstandelsens budskab. At den mulighed, som opstår ud af nærmest intet igen og igen – er Guds nærvær – det
evige liv midt iblandt os, Guds kærlighed til os. Fornemmelsen af at indgå i
en dyrebar, uerstattelig sammenhæng
til andre og til Gud.
ge dagligdags forhåbninger, vi går og
gør os om, at dette eller hint må ske en
gang i fremtiden. Disse håb kan skuffes; men det kan det absolutte håb, som
vi kan kalde det, ikke. Ikke mindst for
den uhelbredeligt syge er det håb uundværligt. Det viser sig i tålmodighed,
udholdenhed og en besynderlig frihed i
forhold til det at være syg til døden.

Kristus er gået i forvejen for os ind i
det land, der venter os i vores fremtid,

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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Aktivitetskalender
APRIL:
4.
13.
Bowlingaften*
28.
Stidag*
MAJ:
9.
Aftensang i Strellev Kirke*
13
Konfirmation i Strellev Kirke *
23.
Menighedsrådsmøde *

JUNI:
13.
Menighedsrådsmøde *
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.

