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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 metal! 
 
 
 

 

Offentligt møde i Strellev Forsamlingshus. 

Torsdag den 19. september 2019 kl. 19.30 
 

Strellev Sogneforening og Ølgod Udviklingsråd afholder i samarbejde 
et offentligt møde med henblik på at snakke og diskutere tanker omkring 
udviklingen af Strellev by og sogn i årene frem.  
 

Som det kan ses af nedenstående formålsbeskrivelse, så er det udvik-
lingsrådene der er talerør for lokalområderne mod Varde Kommune. 
Derfor er det vigtigt, at Strellev lokalområde frembringer tanker, ideer 
og behov videre til udviklingsrådet. Et godt og konstruktivt samarbejde 
mellem Strellev Sogneforening og Ølgod Udviklingsråd er derfor nød-
vendigt  
Ølgod Udviklingsråd modtager rigtig mange tanker og ideer fra hele det 
område som dækkes af Ølgod Udviklingsråd, derfor vil en objektiv vali-
dering altid være nødvendig og samlet kan de bedste udviklingsideer 
derefter viderebringes til kommunen.         
 

Jeg sidder som repræsentant for Strellev Sogneforening i Ølgod Udvik-
lingsråd. Det er mit håb, at Strellevs borgere vil bakke op om dette mø-
de, og vi alle i et fællesskab kan bibringe nye ideer og tanker til, hvorle-
des Strellev by og sogn kan udvikle sig fremadrettet.  
 
Har du/I allerede nu nogle tanker som kunne være interessante at bringe 
op på mødet, så er du/I velkommen til at kontakte mig på mailen 
john.sandholm@bbsyd.dk eller telefon 40260185. 
 

På vegne af Strellev Sogneforening og Ølgod Udviklingsråd 
John Sandholm 

Formål med udviklingsrådene i Varde Kommune 
Udviklingsrådets formål er at varetage lokalområdets interesser samt at 
fremme dets udvikling. Rådet skal være et koordinerende, formidlende og 
igangsættende led, der kan bidrage til at fremme udviklingen i de lokal-
områder, det dækker samt i kommunen som helhed. 
Udviklingsrådet skal være talerør for lokalområderne i sager, der vedrø-
rer udviklingen af disse. Det er rådets opgave at være opmærksom på, 
hvilke planer, initiativer og behov der opstår i lokalsamfundene. 

mailto:john.sandholm@bbsyd.dk
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Stidag 
 

 
 
 
Så er det tid til at gøre efter-
årsklart i Brinkerne. Der er 
derfor stidag  
 

lørdag den 28. september. 
 
Alle, der har lyst kan være med, og arbejdet 
bliver sjovere og lettere, jo flere vi er. 
 
Sogneforeningen takker for hjælpen ved at 

servere grillpølser, kartoffelsalat og drikkevarer. 
 

Sogneforeningen 

 

    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! 
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Nyt fra  
          Forsamlingshuset 

EFTERÅRSMARKED i FORSAMLINGSHUSET 
Lørdag d. 19. oktober kl. 10.00 – 14.00 

 

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. 30 11 79 03. Pris 
100, - kr. pr. bord. 
Der er kaffe og rundstykker til morgenfriske kræm-
mere kl. 08.00. 

Der kan købes kaffe og kage i Forsamlingshusets bod 

 
Det blev et fantastisk spændende foredrag, Andreas 
Arnbjerg Krogh holdt i forsamlingshuset d. 24. maj om 
sin rejse til Mellemamerika. Foredraget var krydret 
med flotte billeder og naturskønne videooptagelser. 
Der var rigtig god tilslutning til aftenens arrangement, 

som også bød på det helt store kagebord til kaffen. 
Endnu en gang mange tak til Andreas! 

 

Ålegilde i Forsamlingshuset  
 

Fredag d. 25. oktober kl. 19.00 – 01.00 
 

Der vil være alle de ål, man kan spise, 
- og hvis man hellere vil have wienerschnitzel, er der 
mulighed for det. 
Is til dessert. 
Begge dele kræver tilmelding i god tid 
på tlf. 30 11 79 03 el. 61 24 08 45. 
Levende musik, så find endelig danseskoene frem! 
Pris: kr. 225,-. 

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


6 

 

 



7 

  

  

 
 

FOREDRAG 
Torsdag d. 26.9. kl. 19:30 
i Lyne Hallen 
 
Entré: kr. 125,-                                                     
Inkl. kaffe 
 
 

Hugo Mortensens foredrag 
”Hvordan man kommer gen-
nem livet på trods af usportslig 
kropsbygning, manglende kvin-
detække og stærkt begrænsede 
intellektuelle ressourcer” har 
begejstret mange tusinde tilhørere 
over det ganske land, siden han 
som pensionist forlod Politiets 
Efterretningstjeneste i foråret 
2010. 
 

Foredraget er et tilbageblik over hans liv – lige fra fødslen til besigtigelsen af  
den bolig, han agter at overtage, når han engang skal på plejehjem – og man 
kommer langt omkring. 
 

At være født doven er just ikke et privilegium. Her kræves evner i at sno sig 
rent verbalt -  og et godt snakketøj. Begge dele har Hugo Mortensen tilegnet 
sig og mestrer at fortælle herom på en særdeles morsom og underholdende fa-
con. 
 

Vil man være sikker på en hyggelig aften,  hvor humoren er i højsædet, er Hu-
go Mortensens foredrag absolut værd at satse på. 
 

Arrangør: Lyne-Hallen 

 

Generalforsamling i Lyne-Hallen 
 

Lyne-Hallen afholder generalforsamling i Lyne-Hallens Cafeteria  
den 5. september kl. 19.30. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
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Sidste år blev der lavet og godkendt 
en udviklingsplan for kirkegården. 
Det skyldes, at der efterhånden er 
mange tomme gravsteder og derfor 
vil kirkegården blive mere som en 
lille park. Den nye plan ligger på 
kirkegårdens kontor og alle er vel-
kommen til at kigge forbi og se 
hvad der skal ske. Her i sensomme-
ren starter vi med den første del af 
renoveringen. 
 

I forbindelse med kirkegårdsvan-
dringen i 2015 skrev jeg en lille hi-
storie om gamle Hansen. 
Det var en opdigtet historie om en 
fiktiv person, som kunne være en 
Strellev-borger. 
Jeg håber med denne historie at 
koble de fremtidige renoveringspla-
ner sammen med fortællinger om 
den gamle mand "Hansen". 
 

For et dødsfald handler naturligvis 
om meget mere end indretning og 
udformning af et gravsted. For de 
efterladte handler det ofte om dyb 
sorg, angst og ensomhed. Nogle 
gange kan det være svært at finde 
en højere mening med det som er 
sket. 
For de efterladte handler det ofte 
også om at finde viljen til at leve 
videre, til at være stærk og til troen 
på, at der stadig er brug for en. Lige 
såvel som man selv kan have brug 
for hjælp. 
 

Hansen sidder i stuen og hans blik 

fanger et skilt på den anden side af 
vejen. Det var over halvandet år si-
den at Egon døde, og kort efter blev 
huset sat til salg, men det var ikke 
lykkedes at sælge det endnu. 
Igennem de 40 år Egon og Hansen 
har været naboer, har de haft mange 
gode stunder sammen. 
Hansen har lært Egon alt hvad han 
vidste om fiskeri, til gengæld fik 
Egon aldrig lært Hansen at bruge 
sin Nem-Id, selvom han insisterede 
på hvor vigtigt det var. 
 

Naboskabet med Egon ændrede sig, 
da Egons kone døde i 2011, da det 
påvirkede Egon utrolig meget. 
Hansen har forsøgt at løfte Egons 
humør med bl.a. kortspil og fisketu-
re, men Egons liv havde forandret 
sig. Kort tid efter blev Egon selv 
ramt af sygdom og måtte have 
hjemmehjælp for at klare hverda-
gens gøremål. Nu var også Egon 
borte og Hansen begyndte at mærke 
angsten indeni. 
 

I køkkenet sad Hansen med avisen, 
mens Karen skænkede kaffe op. 
Hun mærkede kortvarigt en jagende 
smerte i brystet, som var noget der 
havde drillet hende det sidste døgns 
tid. 
Hansen ænsede det ikke, for noget i 
avisen havde fanget hans opmærk-
somhed, Hvordan vil du begraves? 
Tør du tænke over det?  ”Det var da 
noget mærkeligt noget at skrive” 
mumlede han. 

Corrie van der Veen har i anledning af , at der her i eftersommeren 
påbegyndes implementering af den udviklingsplan , der er udarbej-
det for Strellev Kirkegård,  skrevet nedenstående historie, der skal 
sætte formålet med udviklingsplanen i relief: 
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Hansen skimmede hurtigt artiklen 
og fortalte Karen, at det handlede 
om kirkegården og de mange tom-
me gravsteder, og at man nu ville 
lave en udviklingsplan, der ville gø-
re kirkegården mere til en minde-
park. 
”Det vedkommer vist ikke os” suk-
kede han. ”Når det bliver min tur, 
kan du bare gøre som du synes, jeg 
er fuldstændig ligeglad.” 
Karen så forundret på ham, ”hvad 
mener du? Hvis du går bort før mig, 
vil jeg gerne vide, hvilke tanker du 
har gjort dig. Jeg troede, vi skulle 
have et fælles gravsted og ligge side 
om side. Vi skulle følges ad - lige 
som vi har gjort i livet" 
Han sukkede. ”Nå ja, det jo ikke 
fordi, jeg ikke vil ligge ved siden af 
dig, men jeg vil ikke være til be-
svær". Her lod de samtalen ligge. 
 

Men kort tid efter blev Hansens liv 

forandret. Hverken fisketuren, kort-
spil eller gode middage kunne hive 
ham op af det mørke hul han var 
havnet i. Karen var gået bort. En 
blodprop i hjertet havde gjort en 
ende på hendes liv. Han fortrød, at 
de aldrig fik taget hul på den svære 
samtale, og nu var det for sent! 
Men en ting huskede han dog, Ka-
ren havde givet udtryk for, at de 
skulle have et fælles gravsted. No-
get med at følges ad og den slags. 
 

Deres to børn var kommet hjem ef-
ter Karens død. De havde hjulpet 
ham med at få styr på alle detaljerne 
til begravelsen. Præsten havde holdt 
en smuk tale. Den var personlig og 
vedkommende og havde rørt ham 
dybt.  
Efter begravelsen var børnene rejst 
tilbage til deres egne familier og 
Hansen følte sig alene og ensom. 

fortsættes næste side    

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.faov.dk%2Ffileadmin%2F_processed_%2Fcsm_fausing-kirkegaard_edc2182a8a.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.faov.dk%2Fom-pastoratet%2Fkirkegaardene%2Ffausing-kirkegaard%2F&docid=jSpDNjhAgk91EM&tbnid=bEEBmYA
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Hver morgen gik han på kirkegår-
den for at vande blomster og få sig 
en lille snak med Karen. 
Denne morgen var ingen undtagel-
se. Det havde været svært at vælge 
gravsten, men han havde givet sig 
god tid og været forbi stenhuggeren 
flere gange. Lige i udkanten af ud-
stillingen stod der en fantastisk sten. 
Faktisk var der vel tale om to sten. 
Som et gammelt ægtepar stod de der 
og støttede hinanden.  
Stenhuggeren havde hjulpet ham 
med at finde den rigtige tekst. Ne-
derst på stenen stod Karens ord "Vi 
skal følges ad".  
Han trak på smilebåndet, når han 
nærmede sig området. Det var så 
smukt. Gule og orange blomster 
skinnede om kap med morgensolen. 
Midt i beplantningen stod gravste-
nen placeret. Han havde valgt at 
kirkegården skulle passe gravstedet 
for ham, så kunne han bare komme 
forbi og rive lidt i gruset og sætte en 
buket. Da han stod foran stenen hvi-
skede han ”God morgen Karen”, 
han fortsatte herefter til bænken 
overfor, hvor han satte sig og lod 
tankerne flyve. 
Snart var hans hoved fyldt med dej-
lige minder fra deres fælles liv. 
De havde mange oplevelser igen-
nem livet, på godt og ondt.  
Da Hansen rejste sig igen, mumlede 
han: ”Vi ses igen i morgen, min 
skat”.  
Han virkede meget målrettet da han 
gik over til den anden side af kirke-
gården. Han havde ikke set Egons 
navn på gravstenen, men denne 
morgen ville han gå forbi. Et blom-

sterrigt område i blå og lilla farver 
med en græsplæne i midten, som 
slyngede sig. Lige der i midten stod 
den sekskantede sten med navnene 
Erna og Egon. Da Egon valgte ste-
nen til Erna, havde den straks tiltalt 
ham. Den havde "kant" og mindede 
ham om hende. Han har elsket hen-
de pga det. Hansen trak på smile-
båndet og sendte sine gamle naboer 
en kærlig tanke. 

Da Hansen forlod kirkegården var 
det med et lettet hjerte og et lysere 
sind.  
Han havde forsøgt at finde en højere 
mening med det hele. Indeni kunne 
han mærke, at han ikke selv var klar 
til at skulle herfra. Han havde mere 
at give til andre. Han spadserede 
hjem, fast besluttet på selv at gøre 
en indsats for at finde en ny mening 
med livet. 
Han ville stikke hovedet ind til den 
nye nabo, som netop har købt huset 
efter Egon. Det var en ung mand, 
som arbejdede med computere. I 
sidste uge havde han bedt Hansen 
om at hjælpe med at starte plæne-
klipperen. Stakkels fyr, tænkte Han-
sen, imens han skiftede tændrøret på 
den. Men det føltes rart, at der var 
en der kunne bruge hans hjælp. Må-
ske skulle han spørge, om han ville 
hjælpe han med den Nem-id. 
For hvor svært kunne det egentligt 
være.  
Han nynnede på vej tilbage, tilbage 
til livet, tilbage til troen på, at der 
stadig var nogle gode år der, skulle 
leves, før han igen skulle følges 
med Karen. 

Corrie van der Veen 
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   Koen er et husdyr. Det er sneglen 
også, men den har kun et lille hus. 
Koen har et stort hus, det kaldes en 
kostald, der kan koen godt li’ at væ-
re. Den kan også godt lide at være 
udenfor. Koen har 4 ben, et i hvert 
hjørne, de kaldes koben, og nogle 
bruger dem også til at trække søm 
ud med. 
   Koen har 6 sider: Forsiden og 
bagsiden, den ene side og den an-
den side - og så højre og venstre 
side. På bagsiden sidder halen. Den 
bruger koen til at vifte fluer væk 
med, så de ikke falder ned i mæl-
ken. På forsiden sidder hovedet, det 
er for at hornene kan have noget at 
sidde på. 
   Nede under koen hænger mælken, 
og når man lukker op for hanen, 
strømmer mælken ud. Men hvordan 
den bærer sig ad med det, ved jeg 
ikke. 
   Når koen spiser kornkærner, bli-
ver det til kærnemælk! Når den lø-
ber stærkt, gi’r den futmælk. De 
fede køer gi’r tykmælk, men hvis 
man ryster koen, gi’r den smør, og 
når den får dårlig mave, laver den 
ost. Hvis man ikke giver koen noget 
at drikke, giver den tørmælk. 
   På nogle køer hænger der en klok-
ke, det er for at røgteren kan se, når 
mælken er færdig. Koen kan ikke  
flyve, da den ingen vinger har. Hav-
de den haft det, var det ingen ko. 

   Der findes mange slags køer. Her 
i Danmark har vi masser af billetkø-
er, nogle på flere hundrede meter. 
Køerne kan nemlig have forskellige 
længder. Køerne herhjemme er ofte 
brogede. Ovre i Rusland har man 
røde køer. Det er nok fordi de er 
kommunister. 
   En ko lever af at spise. Den har 4 
maver: En til boller, en til suppe og 
en til steg. Den fjerde mave ved jeg 
ikke hvad den bruges til, men det er 
nok en reserve, hvis en af de andre 
skulle gå i stykker. 
   Koen har en god lugtesans, man 
kan lugte den langt væk. Koens 
hvalp hedder kalven. Kalvens far 
hedder oksen, og det gør koens 
mand også. Oksen gi’r ingen mælk, 
og derfor er den ikke et pattedyr. 
   Den almindelige kosygdom hed-
der kolera. Er det en hunko, der er 
syg, hedder det kolerina.  
   Manden der fanger køerne, hed-
der en kofanger, og når han ikke har 
noget at bestille, sidder han foran 
bilerne. 
   Når der er mere end 8 køer, kal-
des det en koloni. Nogle køer gra-
ver sig ned i jorden, dem kalder 
man også gravkøer, men der er også 
nogen, man kalder for risiko. 
   Jeg har hørt, at koen laver koka-
ger, men dem har jeg ikke smagt 
endnu.  
 

 

I anledning af bladets 40-års jubilæum her i 2019, bringes nedenfor  
endnu en artikel fra et af de gamle sogneblade, denne gang fra 1993. 

 
Københavnerdrengens skolestil om en ko.  
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 K i rke ny t  
Arrangementer i samarbejde med Ølgod Menighedsråd: 
 

Cykelgudstjeneste den 1. september 
 Vi fortsætter en god tradition med cykelgudstjeneste i pastoratets kirker. 
Man må naturligvis gerne tage bilen og invitere venner og naboer med. 
Tidspunkterne i de forskellige kirker giver lejlighed til atgå en tur på kir-
kegårdene, hvis man er i bil, eller man kan sætte sig i kirken og nyde stil-
heden inden cyklisterne kommer. 

  Dagen starter i Bejsnap kl. 9. Efter første del 
af gudstjenesten er der kaffe med rundstyk-
ker. Derpå prædiken i Ølgod kirke kl. 10.30 
efterfulgt af en forfriskning. Afslutning på 
gudstjenesten og altergang i Strellev kirke kl. 
11.30. Herefter er der frokost i Strellev For-
samlingshus. Vi håber at  rigtig mange vil 
deltage i arrangementet, og at det gode vejr, 

vi har haft til cykelgudstjenesterne indtil nu, også må være med os i år. 

 

”Syng dig glad” 
begynder igen torsdag den 17. oktober fra 14-16 i Kulturhuset. Herefter 
hver anden torsdag. Medbring selv kaffe og brød. 

Torsdagshygge starter op igen den 24. oktober. 
 

Vi mødes i Forsamlingshuset kl. 9.30 til kaffe og rundstykker, sang og 
spil. Pris kr. 20,-. Herefter hver torsdag. 

 

Kom og være med til en hyggelig formiddag. 
 

Sogneforeningen - Forsamlingshuset  - Menighedsrådet 

 

Aftensang i Strellev Kirke 
  Onsdag den 23. oktober kl. 19.30 synger vi gamle og nye sange/salmer i 
Kirken. Der bliver fortalt lidt om de sange/salmer, vi synger. 
Undervejs bydes der på en forfriskning. 

Kom og nyd stemningen i en efterårs-oplyst kirke. 
Menighedsrådet 



 K i rke ny t  
Naturens ødselhed, vores glæde! 
 

  Det er underligt som tiden flyver. 
Endnu en sommer går på hæld. Vi 
har begyndt på efterårsmånederne, 
og det klinger lidt vemodigt. Men 
se ud i naturen, så har de sidste 
uger vist en modenhed og overflod, 
som jeg altid forundres og glædes 
over. Vi har siden forårets spæde 
begyndelse kunnet følge vækst og 
farver lige fra træernes sart lyse-
grønne over blomsternes mangfol-
dighed af nuancer til modenhedens 
gyldne og brunlige farver. 
  Høsten er i gang, varmen er her 
stadig. Men vi oplever også en be-
gyndende kølighed. Årets gang bli-
ver særlig tydeligt i september: 
duften af høstklart korn og synet af 
træernes frugt, der modnes stadigt 
mere, fylder os endnu engang med 
glæde og taknemmelighed over 
naturens overflod. 
  I højskolesangbogen er der skøn-
ne sange til denne tid af året:  
”En stille høstlig brusen”, (nr. 332) 
hvor livets orden nævnes. At der er 
mere end vorden og mere end ung-
domslyst. JA, netop at der efter for-
år følger høst. Det er der en storhed 
i. 
  I ”Septembers himmel er så blå” 
(nr. 335) bliver vi virkelig gjort 
opmærksomme på naturens farve-
orgie. Men også modenhedens mil-
de magt sætter sig igennem og gi-

ver os tanker om naturens og vores 
egen midlertidighed. 
  ”Det lysner over agres felt” af 
Ludvig Holstein (nr. 336) giver os 
billederne om den dobbelthed sen-
sommeren er: Vi kan stadig mærke 
sommerens varme, skønt den er 
kort. Men naturens ødselhed kom-
penserer for savnet af det, der nu er 
ved at være slut.  
  Høstgudstjenesten d. 22. septem-
ber kl. 10.30 i Strellev kirke er vig-
tig, den er festlig. Høstgudstjene-
sten har igennem generationer spil-
let en særlig rolle. Naturligvis fordi 
en så stor del af befolkningen var 
knyttet til landbruget og derfor 
havde en langt større afhængighed 
af naturen. Men også for os i dag i 
et land, hvor landbruget stadig spil-
ler en stor rolle, men hvor færre og 
færre af hos har en direkte berøring 
med det erhverv. Ja så har høst-
gudstjenesten stadig en særlig be-
tydning. Den rummer glæde og 
taknemmelighed. Over livet og i 
særdeleshed alt det, vi modtager: 
Naturens overflod, som vi kan se, 
og ikke mindst de mennesker, som 
vi lever med og blandt. Høstguds-
tjenesten samler alt dette og retter 
takken til Gud, livets ophav. 
  Ved høstgudstjenesten har vi tra-
dition for at samle ind til Folkekir-
kens Nødhjælp. En organisation, 
der hjælper nødlidende i de brænd- 

fortsættes på næste side   
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   I sidste nummer af Sognebladet var det ikke muligt at præsentere 
sognets nye sognepræst, da udnævnelsen ved 
redaktionens slutning endnu ikke var kommet 
fra Kirkeministeriet. 

 Sognets nye sognepræst er Marianne Holst-
Larsen. Hun blev indsat i embedet ved guds-
tjenesten den 30. maj, og Marianne er således 
på nuværende tidspunkt kommet godt i gang i 
sit nye embede. 
   Marianne bor i Brande, hvor hendes mand 
er sognepræst. Hun blev færdiguddannet som 
teolog i 2018 efter i mange år at have været 
lærer. 
   I menighedsrådet er vi overbevist om, at vi 

i Marianne har fået en sognepræst, som sammen med sognepræst Else 
Juul vil bidrage til et godt liv i og omkring kirke og sogn til glæde og 
gavn for alle. 
   Marianne bliver boende i Brande, men har kontor og træffetid i Kir-
kehuset i Ølgod.  
   Også her i bladet ønsker vi Marianne velkommen i sognet og glæder 
os til et godt samarbejde.         Menighedsrådet 

punkter i verden, hvor glæden og 
livets opretholdelse har så trange 
vilkår. Derfor skal der også her lyde 
en stor opfordring til at give af vo-
res overflod, som vi på denne tid af 
året gøres særligt opmærksom på, 
at vi har del i.  
  I salmen ”To gyldne sommerfug-
le” som er skrevet af Nis Petersen i 
1926 og hvor Hans Anker Jørgen-
sen i 1989 har digtet et par vers til, 
(nr. 869 i 100 Salmer) står der:  
”Du milde, mægtige mirakelmager,  
som elsker sommerfuglevinger frem 

del ud af al den fryd, du har på la-
ger,  
så evighedens frø i tidens ager,  
plant håb og fred i alle jordens 
hjem”   
Med denne bøn i overgangen mel-
lem sommersolens varme og løvfal-
dets kølige nætter ønskes I alle et 
glædeligt efterår. 
 

Jeg håber, vi ses 22. september til 
høstgudstjeneste i Strellev kirke. 

 

Marianne Holst-Larsen 
                    Sognepræst 
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         GUDSTJENESTER I  
          STRELLEV KIRKE                                                                                                        
  
 SEPTEMBER: 
  1. 11. s. e. trinitatis 11.30 Juul (C) 
  8. 12. s. e. trinitatis 10.30 Holst-Larsen 
15. 13. s. e. trinitatis Ingen 
22. 14. s. e. trinitatis  10.30 Holst-Larsen (H) 
29. 15. s. e. trinitatis Ingen 
 
 OKTOBER: 
  6. 16. s. e. trinitatis 09.00 Holst-Larsen (K) 
13. 17. s. e. trinitatis Ingen 
20. 18. s. e. trinitatis 09.00 Holst-Larsen  
27. 19. s. e. trinitatis 10.30 Juul 
 
 NOVEMBER: 
  3.  Alle helgens dag 16.00 Holst-Larsen 
10. 21. s. e. trinitatis Ingen 
17. 22. s. e. trinitatis 09.00 Juul 
24. Sidste s. i kirkeåret Ingen    

r  

 

(C) betyder cykelgudstjeneste med kirkefrokost. 
      Se flere detaljer på side 12. 
 

(H) betyder høstgudstjeneste. 
 

(K) betyder kirkekaffe ifm gudstjenesten.  
 

Se også infotavlen på kirkens P-plads. 

Kirkebil 
Hvis der ønskes kørsel til 
gudstjeneste, bestilles Pal-
les Taxi,  
tlf. 75 24 56 92. 

 

 

Husk, at der er mulighed for at lære nye og gamle salmer (bedre at  ken- 
   de), 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 nødvendig. 



  SEPTEMBER: 
     1. Cykelgudstjeneste * 
     5. Generalforsamling i Lyne-Hallen * 
   19. Off. møde med Ølgod Udviklingsråd * 
   22. Høstgudstjeneste * 
   26. Foredrag i Lyne-Hallen * 
   27.  Fællessang, musik og dans * 
   28. Stidag * 
    

OKTOBER: 
     3. Menighedsrådsmøde 
   17. Syng dig glad * 
   19. Efterårsmarked * 
   23. Aftensang i Strellev Kirke * 
   24.  Torsdagshygge starter * 
   25. Ålegilde * 
   31. Syng dig glad * 
 

              * 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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