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Strellev Sogneforening: 
Formand: Robert Hansen  22 35 98 68 
Sognets hjemmeside:          www.strellev.dk               
E-mail:   robert@hansen.mail.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 
Katrine Gaub                             92 43 73 10 
 
Strellev Forsamlingshus:        75 25 02 55 
Formand: Dorte Lundgaard      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: Niels Aksel Dalgas   25 57 99 02 
 
Strellev Jagtforening:                      
Formand: Ernst Øllgaard          20 42 51 88 
E-mail: e_r@bbsyd.dk     
Kasserer: Knud Jensen             20 27 93 83 
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                      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:  
Redaktør: Ejnar Kudsk              61 46 83 04 
E-mail: ejnarkudsk@outlook.dk  
 

Foreningsoversigt: 
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    Strellev  
    Sogneforening 

 

 
En jerncontainer står på p-pladsen 
ved Tarpvej. Sogneforeningen håber 
meget, at I vil huske at støtte os ved, 
at I smider jeres gamle jern i contai-
neren.       Kun til jern! 
 

 

Strellev Sogneforening afholder generalforsamling i For-
samlingshuset mandag den 25. februar kl. 19.30. 

 
Dagsorden iflg. Vedtægterne. På valg til bestyrelsen er Robert Hansen og Annelise Sø-
rensen. 
 

Dialog om fællesmødet. Der er forslag om, at det afholdes efter behov og ikke årligt. 
 
Eventuelle forslag til behandling skal være formanden, Robert Hansen, i hænde senest 
en uge før mødets afholdelse.  
Robert Hansen har tlf. nr. 22359868 og mail robert@hansen.mail.dk. 

 

Bowlingaften i Tarm Bowlingcenter 
 

Fredag den 22. marts kl. 19. 
Vi bowler fra 19-20, derefter er der buffet med stor salatbar. 
    Pris: kr. 200,- pr. voksen inkl, buffet 
             kr. 100,- pr. barn under 14 år. 
Tilmelding til Annelise Sørensen, tlf 30381932, mail: al@louisnielsen.dk 

 

Stidag 
 

Det er tid til forårsrengøring i Brinkerne, så der er stidag lørdag den 27. 
april. 
Alle, der har lyst kan være med, arbejdet bliver sjovere 
og lettere, jo flere vi er. 
Sogneforeningen er vært med grillpølser og kartoffel-
salat  

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.jccmi.edu%2Fwp-content%2Fuploads%2Fbowling-e1514919550685.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.jccmi.edu%2Fjackson-college-offer-bowling%2F&docid=pmVWeogJNPVN4M&tbnid=-osyUcIlh4KMfM%3A&vet=10ahUKEwjU0v2Cqu
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Nyt fra  
          Forsamlingshuset 

VINTERFEST 2019 
 
 

Årets store vinterfest med revy finder sted fredag den 22. februar  
kl. 19.00 - 01.00. 

 
 Revymenu: Sild m/karrysalat, æg og tomat. 
    Oksekød m/peberrodssovs, kartofler, surt og syltetøj.  
    Is m/jordbærsovs. 
 

    Efter revyen spilles der op til dans til kl. 01.00. 
 
    Pris: kr. 220,- pr. person. 
    Alle er velkommen til en festlig aften. 
 

 

    Tilmelding senest den 16. februar på tlf. 30117903 eller 61240845.  
 

STRELLEV REVYEN 
 

Så er det nu, du skal komme frem 
med dine sjove historier og oplevel-
ser!    
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 ge-
neralforsamling i forsamlingshuset 

 

Torsdag den 28. februar 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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Generalforsamling i SLGU 
   Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.30 i Lyne Hallen 

 

    Dagsorden iflg. vedtægterne. 
         På valg: Kent Sørensen (ønsker ikke genvalg). 
 Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest den 22. 
         marts.                                                        Med venlig hilsen SLGU   
 

Husk: 
Sportsuge : Den 30.5. – 1.6. på Lyne Stadion (program kommer senere). 
Sensommerfest den 7.9. kl. 18.30 i Lyne Hallen. 

Strellev-Lyne Gymnastik og Ungdomsforening  

 
 
 
 

 
 

Lørdag den 23. marts 
Kl. 10.30 I LYNE HALLEN 

 

Vi er nu ved at nærme os afslutningen på endnu en god gymnastiksæson, med 

masser af aktive og sjove timer. Derfor vil vi gerne vise jer hvad vi har lært, det-

te forgår ved vores fælles gymnastikopvisning med SLGU og HSV-IF. 
 

  Holdene er: 
   Forældre/barn 

   Springmus 

   Puslinge 

   Springmix 

   Spring/rytmeholdet 
 

  Vores gæstehold i år er: 
   Ølgod Efterskole 

   Hønsegården fra GUB 

 

Entre: 60 kr. incl stort kaffebord                 

   Arrangør: Gymnastikudvalget SLGU & HSV-IF 

Vi søger flere til at hjælpe med at bage 30 pizza-
snegle, 30 pølsehorn, 30 boller eller en kage til 
årets gymnastikopvisning.                                                        
Er det noget du vil hjælpe med, kontakt da Mia 
Christensen på tlf.nr. 28944435. På forhånd tak. 
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I løbet af 1979, for 40 år siden, blev der 
taget initiativ til et blad for sognets be-
boere. Jeg er blevet bedt om at fortælle 
lidt om bladets opstart. Det bliver så frit 
efter hukommelsen, og der er ingen ga-
ranti for, at alt er korrekt. Jeg tror der 
må stå lidt i protokollerne. Som jeg hu-
sker det indbød Sogneforeningen til et 
møde for alle foreninger i Forsamlings-
huset, for at finde ud af, hvad der var 
behov for.  
Der var interesse fra flere sider, bl.a. fra 
Menighedsrådet. Vi havde ikke noget 
kirkeblad, men det at udgive et blad, 
kræver både arbejde og økonomi. Det 
blev aftalt at daværende formand for 
Sogneforeningen, Ole Bjørn Knudsen, 
skulle samle diverse formænd til et nyt 
møde, og han kom så også til at skrive 
de første numre, på skrivemaskine og 
kopiere dem. Det var dengang, før com-
puteren holdt sit indtog. Men hvad skul-

le bladet indeholde, hvad var vigtigt. I 
første omgang var det en mødekalender 
og kirkesider. Der blev også små kon-
kurrencer og en side for børnene. Vi 
ville gerne have folk til at fortælle, ger-
ne som en stafet, som den der skrev, 
kunne give videre til den næste. Det 
lykkedes også efterhånden, men til at 
begynde med tog vi ud og fik Anders 
Gravesen og Peder Jørgensen til at be-
rette. De kunne huske langt tilbage, og 
så fik vi et historisk hjørne. Der blev 
nedsat et bladudvalg med en formand 
eller ansvarshavende, til hvem stoffet til 
bladet skulle afleveres til en bestemt 
dato. Vi ville gerne have foreningerne 
til at fortælle om kommende og afholdte 
arrangementer mm. Efter en tid blev det 
Dina Jeppesen der skrev, senere blev 
det Harry Larsen, der klarede det hele. 
Til at begynde med, samlede vi selv 
bladene og delte dem ud. Ella Christian-
sen blev den første ansvarshavende re-
daktør. Senere blev det Birthe Jensen, 
Helga Clausager, Inger Jensen og nu er 
det Ejnar Kudsk. Det blev sådan, at Me-
nighedsrådet skulle betale for bladet, og 
Sogneforeningen skulle gøre arbejdet. 
Jeg skal huske at fortælle, at lærer B V 
Kristensen tegnede den forside, som 
stadig pryder Strellev Sogneblad. Den 
er dog blevet frisket op undervejs. Jeg 
sidder her med ca 200 blade foran mig. 
Meget er sket siden det første blad ud-
kom den 1. februar 1980. Hvor er der 
mange, der har bidraget med spændende 
og interessante oplevelser og tanker. 
Nogle kunne sagtens fortjene at blive 
genoptrykt.  

Strellev Sogneblad er i 2019 i gang med sin 40-tyven-

de årgang.  I den anledning har redaktionen bedt en af pio-
nererne mht. opstart af Sognebladet, Helga Clausager, for-
tælle lidt om opgaven dengang for 40 år siden….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 

  

  

 K i rke ny t  
Arrangementer i samarbejde med Ølgod Menighedsråd: 
 

Syng dig glad 
i Kulturhuset i Ølgod onsdage i lige uger kl. 14 – 16. 

 
Påskevandring Skærtorsdag den 18. april.  

Vi mødes i Ølgod Kirke eller Kirkehus sidst på eftermiddagen. 
Her får vi dagens tekst  læst op. Derpå går vi en påsketur i sko-
ven, og drøfter teksten med den/de man følges med. Hvad vil præ-
sten sige om den tekst, hvad vil vi fremhæve? 
Tilbage i kirkehuset er der fælles spisning.  
Dagen afsluttes med præstens prædiken i kirken over den tekst, vi 
har summet over under gåturen. 

Mere om dette arrangement i april-nummeret. 
 

Foredrag 
Forfatter, salmedigter og ph.d. i religionsfilosofi Iben Krogsdal kommer til Strellev 
Kirke torsdag d. 7. marts kl. 19.30. 
Hun vil bl.a. fortælle om, hvad der inspirerer hende til at skri-
ve salmer. Vi skal naturligvis også synge nogle af hendes dej-
lige salmer. 
Iben Krogsdal har salmer i Salmebogstillæget ”100 salmer” 
som anvendes i Ølgod Kirke og Kirkesangbogen, som vi har i 
Strellev.  De seneste år har hun nydigtet 21 af Luthers salmer 
til Den Danske Salmebog. I samme periode har hun skrevet 
10 noveller om Lutherske temaer som aflad, skyld og synd til 
Folkekirkens konfirmandcenter. 
Jens Thue Buelund læste to julehistorier af Iben Krogsdal ved 
et julearrangement på Aktivitetscentret i dec. hvor Kirkekoret 
også var medvirkende, så vi møder hende mange steder. 
 

Menighedsmøde 
 

I Forsamlingshuset den 19. februar kl. 19.30. 
 
Vi starter med at spise sammen.  
 
Herefter aflægger menighedsrådet beretning om arbejdet i det forløbne år samt fortæller 
om planer for det kommende år. 
Vi håber på et godt fremmøde, så vi kan få en god drøftelse med input til, hvordan vi 
fortsat kan bevare og styrke menighed og kirke i sognet. 



8 

 

 

 K i rke ny t  
 
Velkommen til Sognepræst Katrine Gaub 

 

Søndag den 16. december blev der ved gudstjene-
sten i Strellev kirke budt velkommen til sognepræst 
Katrine Gaub, der skal være vikar i pastoratet indtil 
stillingen efter Jens Thue Buelund bliver besat. Vi 
bød velkommen med et lille glas efter gudstjene-
sten. Her først i januar har vi allerede erfaret, at vi i 
Katrine Gaub har fået en særdeles dygtig prædikant 
og et meget behageligt menneske at omgås, så vi 
glæder os meget til samarbejdet med Katrine. 
 
 
 

 
 
 
Adventskoncerten den 9. de-
cember havde besøg af Dorte 
Lundgårds kor fra Ølgod. 
Det blev en fin koncert 
 
 
 
 
 
 
 
Nytårsgudstjenesten den 31. december er efterhånden blevet en god tra-
dition i Strellev Kirke. Det var også i 2018 en festlig gudstjeneste med 
mange deltagere, og der var efterfølgende en god mulighed for at ønske 
hinanden godt nytår med et glas champagne og et stykke kransekage. 
 
 



 K i rke ny t  
Når man diskuterer tro, så kan det 
godt føles, som om man diskuterer to 
forskellige ting. Troen kan være så 
forskellig fra menneske til menneske, 
at det er svært at høre, at det er det 
samme, man taler om. Ingen af os ken-
der jo den fulde sandhed. Vi ser sand-
heden i småbidder, og kan komme til 
at konkludere, at hele verden ser ud, 
som de små bidder vi ser. Hvis man så 
taler med nogen, der ikke tror, så kan 
det gå helt galt. Det er som om syns-
vinklen er helt forkert i forhold til, 
hvad man selv ser.  
Måske skulle vi blive bedre til at lytte 
til hinanden, og prøve at forstå, hvor-
dan troen (eller manglen på samme) 
ser ud fra det sted, hvor de andre står, i 
stedet for at insistere på, at det, vi ser, 
er det rigtige. 
Her er en lille historie om nogle men-
nesker, som holdt på, at deres opfattel-
se var den rigtige. 
Der var seks mænd i Hindustan, som 
aldrig havde set en elefant.  

Ja, egentlig havde de aldrig set noget 
som helst, for de var nemlig alle blin-
de. 
Disse seks mænd gik sammen ud for 

at finde en elefant, for nu ville de dog 
have opklaret, hvordan sådan et vidun-
der så ud. 
De fandt virkelig en elefant. 
Og den første af de seks blinde mænd 
fra Hindustan gik frejdigt nærmere og 
busede lige ind i siden på det kæmpe-
store dyr. 
”Aha!” råbte han triumferende. 
”Nu ved jeg det: En elefant er som en 
mur!” 
Den anden af mændene følte på ele-
fantens stødtand og udbrød fornøjet: 
”Nåda! Hvad har vi her? Noget rundt 
og glat og skarpt! For mig er der ingen 
tvivl: En elefant er som et spyd!” 
Den tredje nærmede sig dyret forfra 
og fik fat i snablen. Den vred og snoe-
de sig, som snabler plejer. 
”Det er såre simpelt” afgjorde man-
den, 
”En elefant ser ud som en slange!” 
Den fjerde rakte ivrigt hånden ud og 
rørte ved elefantens knæ. Så lo han 
fornøjet. 
”Det er nemt at afgøre, hvad elefanten 
mest af alt minder om” sagde han. 
”Nemlig: et træ!” 
Den femte, som tilfældigvis fik fat i 
elefantens øre, sagde overlegent: 
”Selv den blindeste mand kan da finde 
ud af, at en elefant nærmest er skabt 
som en vifte!” 
Den sjette gik bag om elefanten og 
blev ramt midt i ansigtet af en svin-
gende hale. 
”Det er ganske og aldeles sikkert, at 
en elefant har form som et reb!” sagde 
han. 

(fortsættes næste side) 
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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  
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Og så begyndte de seks blinde mænd 
fra Hindustan at skændes om, hvor-
dan elefanten så ud. 
”Som en mur!” sagde den første. 
”Som et spyd!” sagde den anden. 
”Som en slange!” sagde den tredje. 
”Som et træ!” sagde den fjerde. 

”Som en vifte! sagde den femte. 
”Som et reb!” sagde den sjette. 
Og på en måde havde de jo alle ret. 
Selvom de naturligvis alle tog helt 
fejl.                                

Else Juul 

Torsdagshygge i Forsamlingshuset torsdag formiddage 
kl. 9.30 med kaffe/the og rundstykker, sang og spil. 

 
Kom og vær med til en hyggelig formiddag. 

Pris: 20 kr. 
          

Sogneforeningen – Forsamlingshuset – Menighedsrådet 

 
        
 
 
 
        En del af juleudsmykningen 
        i og ved Strellev Kirke 
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Menighedsrådsmøder 
 

 K i rke ny t  
           GUDSTJENESTER I  
            STRELLEV KIRKE                                                                                                      
 
  
 FEBRUAR: 
  3.  4. s e. h3k.      9.00 Juul  
10.  Sidste s e h3k.  10.30 Juul 
17.  Septuagesima  Ingen  
24.  Seksagesima  10.30 Gaub 
 
 MARTS: 
  3.  Fastelavn      9.00 Gaub 
10.  1. s. i fasten  10.30 Gaub 
17.  2. s. i fasten  Ingen 
24.  3. s. i fasten  Ingen 
31.  Midfaste    9.00 Juul 
 
 APRIL: 
  7.  Mariæ bebudelse Ingen 
14.  Palmesøndag  10.30 Juul 
18.  Skærtorsdag  Ingen 
19.  Langfredag  10.30 Gaub 
21.  Påskedag  10.30 Juul 
22.  2. påskedag  Ingen 
28.  1. s e påske    9.00 Juul 

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

 

Husk, at der er mulighed for at lære nye og gamle salmer (bedre at kende), hvis 
du møder op i Strellev Kirke kl. 10.00, når der er gudstjeneste kl. 10.30.  
 

Dorte og Anne Grethe ”varmer salmerne op” sammen med os, - og snak og kaf-
fe bliver der også altid tid til. 

Torsdag den 17. januar 
Onsdag den 27. marts 
Tirsdag den 14. maj (kl. 19 Kirke– og  

kirkegårdssyn) 

Onsdag den 26. juni 
Onsdag den 21. august 
Torsdag den 3. oktober 
Tirsdag den 19. november 



  

   FEBRUAR: 
   6. Syng dig glad * 
 19. Menighedsmøde * 
 20. Syng dig glad * 
 22. Vinterfest m/revy * 
 24.    Koncerter m/Stig Rossen 
  i Lyne kirke 
 25. Generalforsamling, Sogne- 
  foreningen * 
 28. Generalforsamling, Forsam- 
  lingshuset *  
  
     

   MARTS: 
   6. Syng dig glad * 
   7. Foredrag i Strellev Kirke * 
 20. Syng dig glad * 
 22. Bowlingaften * 
 
 

 
 
 

   MARTS (fortsat): 
 23. Gymnastikopvisning * 
 26.    Generalforsamling SLGU * 
 27. Syng dig glad * 
 27. Menighedsrådsmøde  

 
   APRIL: 
   3.  Syng dig glad * 
 17. Syng dig glad * 
 18. Påskevandring * 
 27.  Stidag * 
  

 

 
 

 * 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 

Høstgudstjeneste i Strellev Kirke 
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