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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: Anny Nielsen            75 25 00 21 
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 55 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         31 34 07 52 
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 56 
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 
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 t                    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: Ejnar Kudsk     61 46 83 04 
E-mail: ejnarkudsk@outlook.dk  
 

Foreningsoversigt: 
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    Strellev  
    Sogneforening 

 

 
En jerncontainer står på p-plad-sen 
ved Tarpvej. Sogneforeningen hå-
ber meget, at I vil huske at støtte 
os ved, at I smider jeres gamle jern 
i containeren. 
 
 

 

STIDAG LØRDAG DEN 29. SEPTEMBER. 
 

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 

            Torsdagshygge starter op igen torsdag d. 25. oktober. 
 

Vi mødes i Forsamlingshuset kl. 9.30 til kaffe og rundstykker, sang og spil. 
Kom og vær med til en hyggelig formiddag. 

Pris: 20 kr. 
          

Sogneforeningen – Forsamlingshuset – Menighedsrådet 
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Nyt fra  
          Forsamlingshuset 

 

i Strellev Forsamlingshus fredag den 26. oktober  kl. 19.00 - 01.00  
 
Der vil være de ål, man kan spise, og hvis man hellere vil have wiener-
schnitzel, 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 
 

Sensommermarked i Strellev Forsamlingshus 
Lørdag den 13. oktober kl. 10-14. 

 

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. 7525 0353 eller 3011 7903. 
Pris: kr. 100,- pr. bord. 

 

Der er kaffe og rundstykker til morgenfriske 
kræmmere kl. 8.  
Der kan købes kaffe og kage i forsamlingshu-
sets bod. 
 

På bestyrelsens vegne 
Dorte Lundgaard 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx2uqcv-_cAhWFL1AKHTKvBykQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.sl1982.dk%2Faal.htm&psig=AOvVaw0sdyhS_dJrVT1jhNnvgbtg&ust=1534437448511891
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TAK! 
Forsamlingshusets bestyrelse vil gerne rette en stor TAK til alle, der 
hjalp til med forårsrengøringen sidst i juni! 

Tænk, at det ligefrem kan blive hyggeligt at gøre rent! 
I løbet af to timer var alle nullermænd og edderkopper ryddet af vejen, - 
og der blev tid til en hyggesnak over et par stykker smørrebrød og en øl. 
 

TAK! 
Vi vil også gerne bringe en stor TAK til Strellev-Lyne Støtteforening 
for de mange penge, der blev os tildelt, da bankospillet ikke længere var 
rentabelt. Det lunede goft på kontoen!         Venlig hilsen Dorte Lundgaard 

Strellev Cykel– og fritidspark 
   Der arbejdes på højtryk i udvalget for at komme i gang med projektet. 
Vi har haft nogle bump på vejen mht. opstilling af shelters og bålhytte, 
nemlig manglende byggetilladelse fra kommunen, men nu er den på trap-
perne, er vi blevet lovet. Vi arbejder også på fuld tryk med ansøgninger 
til fonde for at skaffe de sidste midler til selve banen, så vi kan komme i 
gang. Jeg tror banebyggerne fra Sjælland er klar til at bygge for os. Vi 
har afsat 3 fredage efter fyraften til samling af bålhytte og shelters, samt 
til nyt loft og belysning i klubhuset: Fredag den 7., 14. og 21. september 
kl. 14. Vi siger tak for hjælpende hænder til dette arbejde. Vi giver af-
tensmad på grillen til alle hjælpere. 
Lyder det ikke hyggeligt? Vi arbejder jo efter mottoet FÆLLES HJÆLP 
- FÆLLES GLÆDE.              Tage. 

Strellev-Lyne Støtteforening 
   Foreningen blev nedlagt ved den ordinære generalforsamling den 28.3. 
Sidste bankoaften var den 15. april 2018. Det var ikke nogen nem beslut-
ning, efter den har kørt i 27 år. Der var mange af vores trofaste spillere 
gennem alle årene, som blev kede af det., men der var for få til at det 
kunne fortsætte. Formuen er gjort op og fordelt mellem de foreninger, 
som til sidst har stillet hjælp til rådighed. 
Personligt synes jeg det er ærgerligt, jeg har nydt samværet gennem alle  
27 år, og vi har gennem årene har uddelt over 3 mio. kr. til foreninger i 
Lyne og Strellev, penge som har gjort stor gavn i foreningerne. 
Til sidst vil jeg rette en stor tak til alle, som gennem tiden har stillet sig 
til rådighed som hjælpere både på den ene og den anden måde.  
Uden jeres hjælp var det aldrig gået. 
 

På vegne af den nedlagte forening,   Tage Johannessen 
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Strellev-Lyne Gymnastik og Ungdomsforening  

 

 2018/19 ÅRGANG DAG & TID OPSTART TRÆNERE MM. STED PRIS

BADMINTON

Alle
Mandag og onsdag 

19-20
10.september Pris pr. bane Lyne hallen 1.600 kr.

BILLARD

Turnering Alle Tirsdag 19.30 28. august
Strellev 

Forsamlingshus
1.000 kr.

VOLLEYBALL

Senior/motion Alle Onsdag 19-20.30 12.september Kent og Rasmus Lyne Hallen 600 kr.

FODBOLD

Børnehold 2007-10 Torsdag 17-18 4.oktober Følg info på hjemmesiden Lyne hallen 450 kr.

Senior Senior Herre Torsdag 19-20
1.nov  til 31. jan 

2019

Dette kontingent er kun hvis man 

ikke har betalt helårskontingent 
Lyne hallen 350 kr.

GYMNASTIK

Forældre/barn 2015-2016 Tirsdag 16,30-17.15 25. september Maria og Mathilde
Sdr. Vium 

Kulturhus
400 kr

Springmus 2013-2014 Tirsdag 15.45-16.45 25. september Fie, Lone, Malene og Mille Lyne Hallen 425 kr

Springmix 0.-3. klasse Tirsdag 16.45-17.45 25. september
Femke, Anders, Mille, Kasper, 

Mathilde
Lyne Hallen 425 kr

Spring/rytme 4.- 9. klasse Mandag 16-17 24. september Mariana, Andreas, Marcus Lyne Hallen 450 kr.

Motion m/ Bente Alle Mandag 17.30-19 24. september Bente Medum m.fl Lyne Hallen 450 kr.

Voksengymnastik M/K Mandag 19-20 24. september Else og Kirsten
Sdr. Vium 

Kulturhus
450 kr.

UNGDOMSK.

5.-10. klasse Skiftende dage, 19-21 11. oktober
Mette Raunkjær og Helle Vester-

gaard
Lyne Friskole 200 kr.

CYKLING

AKTIVITETER I STRELLEV-LYNE G.U. FOR SÆSONEN 2018-19

SE NÆRMERE OMTALE OG TILMELDING PÅ WWW.SLGU.DK

Vi cykler hver anden lørdag i vintersæsonen, se mere på hjemmesiden eller Facebook
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Generalforsamling i Lyne-Hallen 
 

Onsdag d. 26/9 kl. 19.30 i Cafeteriet.  
Dagsorden iflg. Vedtægterne. 

Bestyrelsen 

 

Stor TAK til alle 
 

som deltog og var med til at skabe stemning i  
sportsugen og til sommerfesten, samt til 

 alle sponsorer og hjælpere 

 
 

 
 

 
 

 

Nye vigtige datoer 2019 
 

I forbindelse med evaluering af sportsugen og sommerfest 2018, er det besluttet at flytte 
disse arrangerementer i 2019. 

 

Så sæt allerede kryds i kalenderen: 
Sportsuge torsdag den 30.maj – lørdag den 1. juni, søndag rydder vi op. 

Sommerfest som bliver til Sensommerfest lørdag den 7. september 
 

Pt. står vi og mangler et par stykker til at arrangere sportsugen, så kom endelig frem fra 
busken og meld ind. 

 
SLGU 
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 K i rke ny t  

 

KIRKEBIL 
Hvis der ønskes kørsel til gudstjene-
sten, bestilles Palles Taxi,  
tlf. 7524 5692. 

 GUDSTJENESTER I STRELLEV 
KIRKE                                                                                                                        

 

 SEPTEMBER: 
  2.  14. s e trinitatis Cykelgudstje- 
    neste kl. 11.30   
    og frokost 
  9.  15. s e trinitatis Ingen 
16.  16. s e trinitatis   9.00 Buelund 
23.  17. s e trinitatis   9.00 Buelund 
30   18. s e trinitatis         10.30 Juul 
                                         Høstgudstjene- 
                                         ste 
 

 OKTOBER: 
  7.  19. s e trinitatis   9.00 Buelund  
14.  20. s e trinitatis 10.30 Buelund 
21.  21. s e trinitatis Ingen 
28.  22. s e trinitatis   9.00 Buelund 
 

 
Se også info tavle på kirkens P plads  

 

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 gennemgang af søndagens salmer forud for 
gudstjenesten. 

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

 

Høstgudstjeneste søndag den 30. 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 rke ny t  

Cykelgudstjeneste 
   Vi fortsætter den gode tradition med cykelgudstjeneste i Bejsnap, Øl-
god og Strellev Kirker. Man må naturligvis gerne tage bilen og invitere 
venner med. 
Tidspunkterne i de forskellige kirker giver lejlighed til at gå en tur på kir-
kegårdene, hvis man er i bil, eller blot sætte sig og nyde stilheden i kir-
ken inden cyklisterne kommer. 
Dagen starter i Bejsnap kl. 9. Efter første del af tjenesten er der kaffe med 
rundstykker. Derpå prædiken i Ølgod Kirke kl. 10.30 efterfulgt af en for-
friskning. Afslutning på gudstjenesten og altergang i Strellev Kirke kl. 
11.30. 
Når de kirkelige handlinger er fædige, er der en let frokost i Strellev For-
samlingshus. Vi håber, at rigtig mange vil deltage i arrangementet. 

Aftensang i kirken i maj. 
 

   Vi havde en dejlig aften i kirken med indvielse af klaver og ny Kirke-
sangbog og 
lidt mundgodt 
undervejs. 
Mange havde 
taget imod 
invitationen 
og nød at syn-
ge med. Kir-
kerummet er 
jo supergodt 
at synge i. 
Dorte fandt 
ud af, at or-
gelmusik pas-
ser til især salmer, og klaverakkompagnement ligger bedre i toneleje til 
sange. Den viden vil hun bruge herefter, da hun jo nu kan skifte instru-
ment efter ønske. Anna Grethe oplevede, at hendes stemme  blev meget 
tydeligere ved klaverakkompagnement, det skulle hun lige vænne sig til. 
Menigheden nyder det. 



 K i rke ny t  
Høsttid i utide 
 
   I kirkerne har vi tradition for at 
holde høstgudstjeneste, hvor vi tak-
ker for årets høst. Der er ikke no-
gen bestemt søndag i kirkeåret, 
hvor man skal holde høstgudstjene-
ste. I stedet prøver menighedsrådet 
og præsterne at finde et passende 
tidspunkt, hvor man forventer, at 
høsten vil være overstået.  
 
I år har vi skudt helt ved siden af.  
I Strellev er der høstgudstjeneste 
den 30. september, selv om høsten 
startede meget tidligere i år end 
vanligt.  
 
Alligevel holder vi fast i denne 
søndag som en dag, hvor vi siger 
tak til Vorherre for det, vi har hø-
stet. Det handler naturligvis først 
og fremmest om udbyttet på mar-
kerne (som solen har taget hårdt 
ved i år), men også om det, vi ser 
gro i haverne (som også har lidt 
under tørken). Men uanset hvor 
ringe, vi synes udbyttet har været, 
så er der altid noget at takke for.  
 
Ud over de planter, der er vokset 
frem, så kan man sige, at vi også 
høster hos vores medmennesker. 
Vi høster godhed, omsorg, smil og 
livsglæde. Det er der også grund til 
at takke Vorherre for. 

 
 
Tit samler man ind ved høstguds-
tjenesterne, til fordel for velgøren-
de formål. Vi tager af vores over-
skud og  giver til andre.  
Man kunne overveje også at dele 
ud af den godhed og den glæde, vi 
har høstet hos andre! 
 
Til høstgudstjenesten den 30. sep-
tember kl. 10.30 synger vi de gode 

gamle høstsalmer, og samler ind til 
fordel for Folkekirkens Nødhjælp. 

Else Juul 
 
 

 

Den danske Salmebog 
 

   Vil man vide mere om salmer-
ne i Salmebogen, kan man gå ind 
på    

Den danske Salmebog Online   
 

på computeren. Her kan man hø-
re  melodien på den salme man 
vælger, man kan få viden om sal-
mens digter og hjælp til at tolke 
en salme. 
Skal man vælge salmer til en be-
stemt lejlighed, er der forslag til, 
hvilke salmer der kunne passe til 
lejligheden. 
 

Bjørn Nørgaard har illustreret 
teksterne. 
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Menighedsrådets medlemmer er: 
 Formand:   Agnethe L. Jensen 6134 9641 
 Næstformand:  Jens Krogh   4078 0521 
 Kasserer:    Anny Nielsen  7525 0021 
 Kirkeværge:  Ejnar Kudsk  6146 8304 
 Kontaktperson:  Anders Jensen  2179 6158  

 K i rke ny t  
Alterdugen i Strellev Kirke. 
 

    Alterdugen er blevet vasket, stivet og strøget. Under sidste proces, 
fandt jeg tre navnetræk på dugens bagside broderet med korssting: Ruth 
F., Anne O. og Cecilie L. og års-
tallene 91–92. 
Jeg inviterede Lisbeth Tonnesen 
op i kirken, da vi skulle lægge 
dugen på igen. Hun tog et billede 
og viste det til sin mor, Ruth 
Frandsen, der jo er den eneste af 
de tre, som er i live. Billedet 
vækkede gode minder hos hende. 
Der har været rejst tanker om, at 
der skulle være en dug mere, syet 
af Ida Jæger i slutningen af firserne, men Anne Helene Hvergel foreslog, 
om Ida ikke havde vejledt  med dugen, vi har nu? Hvis der er nogen, der 
ved noget om en  anden alterdug fra det tidspunkt, vil jeg gerne ringes 
op . Tlf. 7525 0021.           Venlig hilsen Anny Nielsen. 

Menighedsrådsmøder 
   Alle møder afholdes i Strellev Forsamlingshus i ”Den lille sal” kl. 19,30. 
Onsdag d. 3. oktober og Onsdag d. 21. november. 

11 

Annelise Sørensen har ønsket at udtræde af Strellev Menighedsråd. 
1. suppleant Ejnar Kudsk indtræder  i rådet i stedet. 
 

Graver Corrie van der Veen er raskmeldt på fuld tid fra 1. september, 
det er 32 timer ugentligt. 



  

 SEPTEMBER: 
      2. Cykelgudstjeneste * 
    26. Generalforsamling i Lyne-Hallen * 
    29. Stidag * 
    30. Høstgudstjeneste* 
 

 OKTOBER: 
      3. Menighedsrådsmøde * 
    13. Efterårsmarked * 
    25. Torsdagshygge starter * 
    26. Ålegilde *     
 
     * Se omtale inde i bladet. 

Udgives af Menighedsrådet og Sogneforeningen 
Bladet udkommer: 

1. febr.  1. april  1. juni  1. sept. og  1. nov. 
Indlæg  modtages gerne og kan afleveres til Ejnar Kudsk, Adsbølvej 11  

eller E-mail: ejnarkudsk@outlook.dk senest d. 10. i måneden før udgivelse. 

Aktivitetskalender 

Strellev Kirke  ved solnedgang 
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