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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 22 51 15 42 
Kirkens hjemmeside:  www.strellevkirke.dk 
 
Præster:   
Else Juul                                    20 58 38 32 
  E-mail: ej@km.dk 
 
Strellev Forsamlingshus:        75 25 02 55 
Formand: Dorte Lundgaard      30 11 79 03 
  E-mail: dortelundgaard@live.dk 
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 Vandværk: 
Formand: Niels Aksel Dalgas   25 57 99 02 
 
Strellev Jagtforening:                      
Formand: Henning Jensen        51 50 60 38 
  E-mail: henning@godmail.dk  
Kasserer: Knud Jensen             20 27 93 83 
Hjemmeside: www.strellevjagt.dk   
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                                         
SLGU: 
Forretningsudvalget: 
Formand, PR: Lone Clausager  28 55 16 90 
  E-mail: slgu-formand@lyne.dk  
Kasserer: Nilaus Christiansen   27 10 02 96 
  E-mail: slgu-kasserer@lyne.dk      
Sekretær:  Mette Raunkjær        60 52 30 61 
  E-mail: slgu-sekretær @lyne.dk                                                 
 
Udvalgsformænd: 
Fodbold: Mette Raunkjær         60 52 30 61 
  E-mail: slgu-fodbold@lyne.dk  
Gymnastik: Mia Christensen    28 94 44 35                                                                                               
  E-mail: slgu-gymnastik@lyne.dk                                           
Billard: Kaj Marx             23 96 25 17   
  E-mail: slgu-billard@lyne.dk                                      
Badminton: Kent Sørensen       27 26 73 64 
  E-mail: slgu-badminton@lyne.dk 
Volleyball: Rasmus Pugflod     61 54 48 36 
  E-mail: slgu-volleyball@lyne.dk                                                    
Cykling: Lars C. Nielsen           22 26 42 75 
  E-mail: slgu-cykling@lyne.dk                                                             
Ungdomsklub: 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                   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 hå-
ber meget, at I vil huske at støtte 
os ved, at I smider jeres gamle jern 
i containeren.       Kun til metal! 
 
 

 

Sct. Hansaften søndag den 23. juni i 
Brinkerne 

 
Vi tænder grillen kl. 17.00 og sælger grillpølser 
og kartoffelsalat fra kl. 18.30. 
Drikkevarer kan ligeledes købes på pladsen. 
 

Vi tænder bålet kl. 20.30. Båltalen holdes af 
Birthe Riknagel. 
 
Vi glæder os til at se jer. 
Sogneforeningen 

 

Tak for det fine fremmøde til 
vores stidag den 27. april. 
Der blev revet, klippet, skrubbet 
og skuret. 
 

Vi hyggede os efterfølgende med 
grillpølser og kartoffelsalat. 
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Nyt fra  
          Forsamlingshuset 

 Grill– og krolf aften 
 

Sæt allerede nu X i kalenderen d. 30. august. Her indbyder vi til GRILL- 
og  KROLF aften på krolfbanen på Tarpvej 13, hos Ellen og Ove Smide-
mann. 
Vi mødes klokken 18.00. Her vil grillen være klar, så vi kan spise og spil-
le lidt på skift. 
 

Der vil være tre forskellige slags kød, bagte kartofler, brød, salat samt di-
verse ”dyppelser”. 
 

Pris: 100,- kr. for voksne – 50,- kr. for børn u. 12 år. 
 

ALLE kan være med til dette arrangement! 
I tilfælde af regn kan vi få lov at komme  
indenfor og spise. 
 

Af hensyn til madindkøb beder vi om tilmelding på tlf. 
30 11 79 03 eller 61 24 08 45 senest 5 dage før. 
 

       Venlig hilsen 
        Forsamlingshusets bestyrelse 

TAK! 
 

På vegne af Forsamlingshuset vil jeg gerne rette en tak til alle, der gav 
”en hånd med” ved hovedrengøringen i begyndel-
sen af maj. 
 

Det er utroligt, hvad der kan udrettes i løbet af fire 
timer, når der er ”hænder” nok!  
         
      Venlig hilsen  
     Dorte Lundgaard 

HUSK: Det traditionsrige ålegilde afholdes i år fredag den 25. oktober. 
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Strellev cykel- og fritidspark. 
 

Vi er nu så langt fremme med projektet, og næsten i mål med cykelpar-
ken, så vi nu vil sætte en dato på indvielsen sidst på sommeren. 
Vi har været så heldige, at mange fonde, kommunen og sogneforeningen 
samt SLGU syntes det var godt for vores by og foreningsliv, at der skete 
noget nyt. 
 

Det bliver et udvalg under SLGU, der skal stå for den fremtidige drift af 
anlægget. Vort håb er at mange - også udefra - vil benytte anlægget idet 
man skal langt for at finde noget lignende, og der er jo mulighed for over-
natning og hyggeligt samvær i bålhytte og shelters, som man kan benytte 
sig af. Skulle man have lyst til en aftentur, har vi jo lys på banen og toilet-
ter findes i vort nyrenoverede klubhus. På sigt er jeg sikker på, at der vil 
blive holdt mange cykeltræf og konkurrencer på banen, der er jo gode 
parkeringsmuligheder, samt en fin legeplads til børnene, og skulle der væ-
re behov for større arrangementer, har vi jo et dejligt forsamlingshus som 
kan benyttes. Så man må sige, at faciliteterne er i orden. 
 

Det har været en lang proces på næsten 3 år, men det har været det hele 
værd. Med mange frivillige arbejdstimer er vi kommet i mål med et fanta-
stisk resultat, en bane som vi er sikker på vil blive benyttet af mange ude-
fra kommende gæster. Det er vort håb, at man vil passe godt på den og 
bruge den til det den er anlagt til, nemlig MTB cykling og ikke andet. 
Pump-track banen med sving og pukler er anlagt af to gutter, Bob og 
Leth, et fantastisk flot anlægsarbejde, som det tog dem 14 dage at bygge. 
MTB-banen er udført ved frivilligt ar-
bejde samt lidt hjælp fra de to banebyg-
gere, Bob og Leth. 
 

Når cykelbanen er færdig og det er den 
meget snart, vil der til efteråret blive 
plantet opstammede træer i cykelområ-
det, så det lever op til navnet cykelpark. 
Alt det  der er sket og opbygget på stadi-
on har ikke kunnet lade sig gøre uden 
den fantastiske opbakning af frivillige, 
som har gjort et kæmpe arbejde, og det gælder hele vejen rundt, både ba-
nen, klubhuset, bålhytten og shelters, samt økonomisk støtte fra fonde, de 
lokale foreninger og kommunen. 
Så endnu engang har vi levet op til vores slogan.  

Fælles hjælp, fælles glæde. 
På udvalgets vegne 

              Tage 

Bob og Leth 
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Arrangementer i samarbejde med Ølgod Menighedsråd: 

 

Cykelgudstjeneste 
  I lighed med tidligere år arrangeres der en cykelgudstjeneste  

 

  søndag den 1. september 
  
  med stop ved både Bej- 
  snap, Ølgod og Strellev  
  kirker. 
  Nærmere detaljer om pro- 
  grammet følger i næste  
  nummer af Sognebladet  
  samt på kirkernes side i  
  Ugeavisen.  

 

Kirkens hjemmeside:  
 

Søg under www.strellevkirke.dk 

Indsættelse af pastoratets nye præst 
 
Kristi himmelfartsdag, torsdag den 30. maj, er der indsættelse af den 
nye præst ved Strellev, Ølgod og Bejsnap kirker. 
 
Der er indsættelsesgudstjeneste kl. 10.30 i Strellev Kirke.  
Efter gudstjenesten er menighedsrådet været ved en let frokost i Strellev 
Forsamlingshus, hvor alle er velkommen. 
 
Kl. 14.00 er der indsættelsesgudstjeneste i Ølgod Kirke, hvor Kirkeko-
ret medvirker. Efter gudstjenesten er der kaffe i Kirkehuset. 
 
Vi kan desværre ikke præsentere den nye præst på nuværende tidspunkt, 
da udnævnelsen fra Kirkeministeriet endnu ikke foreligger. 

Strellev Menighedsråd 
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Lyset 
 

For mange år siden levede der en 
gammel konge i et lille bitte land. 
Landet var så lille, at da man be-
gyndte at tegne kort, så forsvandt 
det ligeså stille. Men mens det sta-
dig var der, var det det smukkeste 
og dejligste land. De mennesker, 
der boede i landet, var næsten altid 
glade. De havde et ordsprog, der 
lød: "Se, dig omkring". Når det en 
sjælden gang skete, at der var en, 
der var sur eller ked af det, sagde 
man til ham. "Se, dig omkring", og 
når den sure løftede sit hoved og så 
sig omkring, kunne han ikke andet 
end at smile, for så smukt og dej-
ligt var alt at se på. 
 

Den gamle konge havde en datter. 
Hun var en yndig pige, der gerne 
ville giftes. Kongen ville såmænd 
også gerne have en svigersøn, der 
kunne passe riget for ham, for 
hvem gider sidde bag et skrive-
bord, når alt udenfor er smukt og 
dejligt? 
 

Men det var jo ikke helt lige meget, 
hvem han giftede sin datter bort til. 
Det måtte være en, der havde for-
stand, også til at fylde landet med 
glæde. 
 

Kongen spekulerede som en gal, og 
endelig kom han på en ide. 
Han lod sine tjenere drage ud i ver-

den med dette budskab: "Den for-
tjener min datter, som kan fylde et 
rum, fuldstændigt med glæde. 
 

Mange unge mænd havde hørt om 
det lille lykkelige land og om den 
smukke prinsesse, så de ville så 
frygtelig gerne kunne opfylde kon-
gens krav. Men hvor var det svært! 
Mange af mændene blev sorteret 
fra, inden de overhovedet kom ind 
i landet. Det var dem, som kom 
med våben, slaver eller små dyr, 
som de kunne lave kunster med. 
Det var ingen fuldstændig glæde, 
når andre blev pint. 
 

Men tre mænd slap alligevel igen-
nem og den store dag kom, hvor 
kongen og prinsessen ville bedøm-
me deres evner. 
Den første dækkede det fineste 
bord med de lækreste rette. "Se,!" 
sagde han. "Her har jeg fyldt rum-
met med fuldstændig glæde, for 
hvad er bedre end et veldækket 
bord?" "Ak, nej", sagde prinsessen, 
"den gode mad forsvinder jo, og 
hvis den får lov at stå bliver den 
dårlig! Nej, dette er ikke den fuld-
stændige glæde". 
Den anden begynde et møjsomme-
ligt arbejde inde i rummet. Han 
stablede nemlig guldbarrer op, den 
ene efter den anden, indtil rummer 
var fyldt. "Se!" sagde han, "nu har     
                   fortsættes på næste side  
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jeg fyldt rummet med fuldstændig 
glæde, for hvad er skønnere end 
rigdom?” ”Ak, nej”, sagde kon-
gen, ”rigdom er langt fra det skøn-
neste i livet, langt skønnere er na-
turen og menneskers venskab. Du 
har rigtig nok fyldt rummet, men 
så meget at ingen kan gå derind. 
Den såkaldte glæde er kold!” 

Den tredje kom nu ind i rummet. 
Op af sin taske tog han en simpel 
lysestage og et lille lys. Han tænd-
te lyset og sagde: "Se!" Nu har jeg 
fyldt rummet med fuldstændig 
glæde, for hvad er skønnere end 
lys?" 
 

Kongen og prinsessen så på hinan-
den og lo. "Ja, hvor har han ret!" 
sagde de til hinanden. "Rummet er 
fyldt med lyset, og vi kan se hin-

andens glæde". "Lad også lyset 
fylde vores rige." 
 

Og så blev der bryllup i det lille 
land, og fra den dag lavede man 
ordsproget om til: "Se dig om-
kring, se det dejlige lys!" (Forfat-
ter ukendt). 
Jeg tror de fleste elsker de lyse 
tider af året. Bibelen fortæller os at 
Jesus er verdens Lys. Han er den 
som kan skabe lys i mørket, tro på 
tilgivelse og håb om et evigt liv i 
paradis, hvor mørkets kræfter for 
al tid skal være fjernet. Må Jesus 
være dit lys. "Se dig omkring, se 
det dejlige lys!" 
 

Lyse hilsner,  
Sognepræst Peter Sode Jensen 

 

 
Menighedsrådsmøder: 
Onsdag den 26. juni 
Onsdag den 21. august 
Torsdag den 3.  oktober 

 Tirsdag den 19. november. 
 
 Alle møderne holdes kl. 19.30  
 i Strellev Forsamlingshus. 
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         GUDSTJENESTER I  
          STRELLEV KIRKE                                                                                                        
  
 JUNI: 
  2.  6. s. e. påske  09.00 NN (K) 
  9.  Pinsedag  10.30 NN 
10.  2. pinsedag  Ingen 
16.  Trinitatis søndag Ingen 
23.  1. s. e. trinitatis 10.30 Juul 
30.  2. s. e. trinitatis Ingen 
 
 JULI: 
  7.  3. s. e. trinitatis 09.00 Juul (K) 
14.  4. s. e. trinitatis Ingen 
21.  5. s. e. trinitatis Ingen 
28.  6. s. e. trinitatis 10.30 Juul 
 
 AUGUST: 
  4.  7. s. e. trinitatis 09.00 Juul (K) 
11.  8. s. e. trinitatis Ingen 
18.  9. s. e. trinitatis Ingen 
25. 10. s. e. trinitatis 10.30 NN 
   

r  

NN er sognets nye præst, hvis navn ikke 
kunne offentliggøres ved redaktionens 
slutning. 
 

(K) betyder kirkekaffe ifm gudstjenesten. 
 

Se også infotavlen på kirkens P-plads. 

Kirkebil 
Hvis der ønskes kørsel til gudstje-
neste, 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 kaffe bliver der  
   også altid tid til. 

Ønskes en præst på besøg på 
sygehuset? 
Henvendelse til præsten er nød-
vendig. 



 

  JUNI: 
  1. Sportsweekend * 
  2. Sportsweekend * 
 15. Præmieskydning i Strellev og Lyne 

 Jagtforeninger (kun for medlemmer) 
 23. Sct. Hans-fest * 
 26. Menighedsrådsmøde 
 
JULI: 
 
AUGUST: 
  17. Pokalskydning i Jagtforeningen 
  21. Menighedsrådsmøde 
  31. Grill– og krolf aften * 

 

     * 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 
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Bålhytten  ved Strellev Cykel– og fritidspark  


