40. årgang
Nr. 5

2019
Læs bl.a. om . .
* Tak fra Lyne Friskole
* Nyt fra Strellev Sogneforening
* Nyt fra Strellev Forsamlingshus
* Nyt fra Strellev Jagtforening
* Kirkenyt

Foreningsoversigt:
Strellev Sogneforening:
SLGU:
Formand: Robert Hansen
22 35 98 68 Forretningsudvalget:
Sognets hjemmeside:
www.strellev.dk Formand, PR: Lone Clausager 28 55 16 90
E-mail: robert@hansen.mail.dk
E-mail: slgu-formand@lyne.dk
Kasserer: Nilaus Christiansen 27 10 02 96
Strellev Menighedsråd:
E-mail: slgu-kasserer@lyne.dk
Formand: Agnethe L. Jensen 61 34 96 41 Sekretær: Mette Raunkjær
60 52 30 61
Kasserer: Anny Nielsen
75 25 00 21 E-mail: slgu-sekretær@lyne.dk
Graver: Corrie Van der Veen 22 51 15 42
Kirkens hjemmeside: www.strellevkirke.dk Udvalgsformænd:
Fodbold: Mette Raunkjær
60 52 30 61
Præster:
E-mail: slgu-fodbold@lyne.dk
Else Juul
20 58 38 32 Gymnastik: Mia Christensen 28 94 44 35
E-mail: ej@km.dk
E-mail: slgu-gymnastik@lyne.dk
Marianne Holst-Larsen
92 43 73 10 Billard: Kaj Marx
23 96 25 17
E-mail: mahol@km.dk
E-mail: slgu-billard@lyne.dk
Badminton: Kent Sørensen
27 26 73 64
Strellev Forsamlingshus:
75 25 02 55 E-mail: slgu-badminton@lyne.dk
Formand: Dorte Lundgaard
30 11 79 03 Volleyball: Rasmus Pugflod 61 54 48 36
E-mail: dortelundgaard@live.dk
E-mail: slgu-volleyball@lyne.dk
Cykling: Lars C. Nielsen
22 26 42 75
Lyne Friskole:
75 25 00 11 E-mail: slgu-cykling@lyne.dk
Hjemmeside: www.lynefriskole.dk
Ungdomsklub: Helle Vestergaard
Formand: Gitte H. Thrane
52 34 55 84
61 78 46 64
Leder: Lars-Ole Hjorth
61 62 20 03 E-mail: slgu-ungdomsklub@lyne.dk
Sportsuge: E-mail: slgu-formand@lyne.dk
Strellev Vandværk:
Sommerfest: Kent Sørensen
27 26 73 64
Formand: Niels Aksel Dalgas 25 57 99 02 Revy til sommerfest
21 22 23 38
E-mail: revy@lyne.dk
Strellev Jagtforening
Formand: Henning Jensen
51 50 60 38 Lyne Hallen:
75 25 03 83
E-mail: henning@godmail.dk
Formand: Kristian Dahl
20 22 07 87
Kasserer: Knud Jensen
20 27 93 83 Bestyrer: Jeanette Sørensen
22 24 41 73
Hjemmeside: www.strellevjagt.dk
E-mail: hallen@lyne.dk

Bladudvalget:
Redaktør: Ejnar Kudsk
61 46 83 04
E-mail: ejnarkudsk@outlook.dk

Redaktionen ønsker bladets læsere
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
2

3

Strellev
Sogneforening
Møde med Ølgod Udviklingsråd/Sogneforeningen.
Der var et flot fremmøde til ovenstående møde i Forsamlingshuset den
19. september. Formanden for Udviklingsrådet, Inga Andersen bød velkommen.
Inga fortalte om, hvad formålet er med Ølgod Udviklingsråd, og hvorledes de mindre byer/sogne i Ølgod Udviklingsråds område kan få hjælp
og glæde af samarbejdet.
Udviklingsrådet skal være talerør for lokalområderne i sager, der vedrører udviklingen af disse.
Vi diskuterede cykelsti, men der er desværre ikke pt afsat penge til det i
det kommunale budget.
Vores gyngestativ bag Forsamlingshuset er blevet kasseret af Varde
Kommune. Det er dyrt at anskaffe et nyt, og sogneforeningen har derfor
bedt Ølgod Udviklingsråd om hjælp. Det lykkedes, og vi er netop blevet
bevilget kr. 12.500,-.
Sogneforeningen

Medlemskort
Bestyrelsen kommer rundt og sælger medlemskort for 2020 i november/
december måned.

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 containeren.
Kun til metal!
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Nyt fra
Forsamlingshuset
JULEMARKED i Strellev Forsamlingshus
fredag d. 29. november 2019

* Basaren åbner klokken 17.00
* Flæskesteg serveres kl. 18.00
* Kl. ca. 20.15 udtrækkes de heldige vindere af basargaverne.
En aften, hvor alle kan være med!
Pris for middagen: 85,- kr. - halv pris for
børn.
Tilmelding: tlf. 30 11 79 03 – 61 24 08 45.
Skulle man have lyst til at donere en gave til basaren,
vil det altid glæde os!
Bestyrelsen
Sæt X i kalenderen den 28. februar! Den dag holdes Vinterfesten i Forsamlingshuset. Der følger nærmere i næste nummer.

Torsdagshygge hver torsdag formiddag.
Vi mødes i Forsamlingshuset kl. 9.30 til kaffe og rundstykker, sang og
spil. Pris kr. 20,-.
Kom og være med til en hyggelig formiddag.
Sogneforeningen - Forsamlingshuset - Menighedsrådet

Renovering af endevæg i forsamlingshusets store sal.

Da vi har haft en fugtskade i væggen ind mod lille sal, blev al pudset på
hele endevæggen skrabt af, hvorefter den blev pudset op på ny. Herefter
fulgte tapetsering og maling. Et stort arbejde, som blev udført af Helmuth Schlüter, Tage Johannessen og malerfirmaet Jan Andersen, Tarp.
Både materialer og arbejdsløn blev sponseret, så vi er dem alle en stor
tak skyldig.
Venlig hilsen Bestyrelsen
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STRELLEV JAGTFORENING

Foreningsjagt
Jagtudvalget afholder foreningsjagt i Strellev
lørdag den 7. december kl. 9.00.
Henvendelse for nærmere information og tilmelding (begrænset antal pladser) skal ske til
Jens M. Madsen, Kærgårdvej 17, tlf. 61753122.

Generalforsamling

Strellev Jagtforening holder generalforsamling lørdag den 1. februar 2020 i Forsamlingshuset. Generalforsamlingen starter med fællesspisning.
Tilmelding til formanden, Henning Jensen, tlf. 5150 6038,
mail: henning2@godmail.dk.

Rævejagt
Strellev Jagtforening afholder reguleringsjagt på ræve
lørdag den 1. februar 2020.
Der er morgenmad i Forsamlingshuset kl. 9 og frokost samme sted kl. ca. 12.
Jagten slutter ca. kl. 15.
Alle over 18 år med gyldigt
jagttegn kan deltage.
Tilmelding til formanden,
Henning Jensen, tlf. 5150 6038, mail: henning2@godmail.dk.
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K i rk e n y t
Udviklingsplanen for Strellev Kirkegård
Så er første trin i udviklingsplanen for Strellev Kirkegård blevet realiseret.
Den store blågran ved siden af våbenhuset er fjernet, en del gamle gravsteder er blevet nedlagt, og området med urnegravsteder er blevet udvidet, ligesom der er områder, der nu er græsbelagt.
På den østlige del af kirkegården
var nogle gravpladser for korte,
og de er nu blevet forlænget.
Derudover er der sået græs på
stien og plantet en ny forhæk.

På den nordlige del af kirkegården er de sidste store gravstedshække blevet fjernet, og der er så
efterfølgende plantet nye hække.
Disse ændringer har allerede givet kirkegården et mere parkagtigt præg.
Den har beholdt sin karakter, men begynder langsomt at blive tilpasset
fremtidens behov.
Når dette blad udkommer, er arbejdet med grandækning i fuld gang. Jeg
begynder altid med de nyeste gravsteder, og de gravsteder, hvor der i det
forgangne år har været foretaget begravelse eller urnenedsættelse, så de er
klar til Allehelgens gudstjenesten, hvor alle har mulighed for at sætte lys
ud på gravstederne.
Jeg slutter af med et citat jeg har læst, og jeg synes, det er godt:
”Det er umuligt” sagde tvivlen,
”Det er farligt” sagde frygten,
”Det er unødigt” sagde fornuften,
”Gør det alligevel” sagde hjertet.
Corrie van der Veen
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K i rk e n y t
Arrangementer i samarbejde med Ølgod Menighedsråd:
”Syng dig glad”

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

Adventsgudstjeneste den 1. december kl. 19.00.
Gudstjenesten 1. søndag i advent (den 1. december) er en aftengudstjeneste ved Marianne Holst-Larsen. I
gudstjenesten medvirker koret Vokalibitum, der har base i Tistrup,
med nogle advents- og julesange.
Efter gudstjenesten er der kaffebord i Forsamlingshuset hvor koret
ligeledes medvirker.
Menighedsrådet
Cykelgudstjenesten d. 1. september.
Dagen oprandt med godt vejr. Mange
havde taget cyklen til Bejsnap Kirke til
kl. 9, hvor første del af gudstjenesten
afvikledes. Kirken var pyntet, alter og
døbefont dekoreret med cykelfælge og
sensommerens blomster. I Bejsnap
Kirke sluttede vi med rundstykker og
kaffe. På cykelturen til Ølgod kirke
snakkede man med nogle af de andre
cyklister. De der havde taget bilen var kommet til Ølgod Kirke før cyklisterne, og nogle havde nydt den flotte dag ved at gå en tur på kirkegården. Efter prædikenen satte vi kursen mod Strellev kirke. Her startede vi
med at synge: ”Det lysner over agres felt”. Folk havde ikke brugt al energien til cykelturen, der var en sang, som større kirker kunne misunde os.
Der var altergang, og Else Juul afsluttede dagens gudstjeneste. Herpå
blev vi budt på en let frokost i Forsamlingshuset, som 49 kirkegængere
efterkom. Vi sang et par sange, der passede til årstiden.
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K i rk e n y t
Hvordan Nikolaus blev til julemanden.
Engang var mange utilfredse med,
at der blev pyntet op til jul allerede
i oktober. Efterhånden som halloween er blevet mere populært her
hjemme er julepyntningen udskudt,
men om det er bedre, kan man måske diskutere. I skrivende stund
befinder jeg mig i oktober måned,
men jeg har endnu ikke set så meget som et julehjerte i et butiksvindue. Til gengæld har jeg set en del
græskar. Men julen kommer jo til
os før eller siden, og når dette blad
udkommer, er julepynten vist fundet frem, i hvert fald i forretningsvinduerne. Så derfor får I her en
fortælling om julen. Eller rettere
sagt: Julemanden.
I gamle dage satte man stor pris på
gode historier, og det gjorde ikke
så meget, at historierne blev bedre
og bedre for hver gang, de blev
genfortalt. Sådan gik det især, når
man fortalte om Nikolaus.
Vi ved, at Nikolaus var en biskop i
Lilleasien, det der i dag hedder
Tyrkiet. Og så ved vi, at han vist
var meget, meget god, for der blev
i tidens løb fortalt flere og flere
historier om ham. Der er nogen,
der fortæller, at han var så from, at
lige fra han blev født, fastede han
de dage, han skulle, og at babyen
Nikolaus derfor nægtede at die af
sin mors bryst på fastedagene.

Engang var der en ond krovært, der
havde myrdet tre unge mænd, men
dem fik Nikolaus genoplivet. Det
fortælles også, at han engang hjalp
besætningen på et skib, der var i
havsnød, fordi skibet var angrebet
af djævle. Det ordnede Nikolaus
også. Siden da er der mange sømænd, der har bedt til ham om
hjælp, og i masser af havnebyer har
man givet kirkerne hans navn:
"Sankt Nikolaj", for at han skulle
passe særligt på søfolkene og deres
skibe.
Men det, han er blevet allermest
berømt på, hændte engang da han
kom forbi et hus, og han derindefra
kunne høre, at der var tre piger, der
græd så gudsjammerligt.
Den gode Nikolaus ville finde ud
af, hvorfor de græd og spurgte sig
for. Så fik han at vide af naboerne,
at det var fordi deres far var så fattig, at han ikke havde råd til at beholde dem. Nu havde han måttet
beslutte at sælge dem "til en skæbne værre end døden"; til et bordel.
Det kunne den gode Nikolaus selvfølgelig ikke sidde overhørig, så
han gik hjem og fyldte en lille sæk
med guldmønter, gik hen til huset
igen og kastede den ind ad vinduet
til familien.
Der blev stor glæde i huset over
den uventede gave. Nu behøvede
pigerne ikke at blive solgt; de var
reddet!

Fortsættes næste side
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K i rk e n y t
Og den historie blev fortalt så
mange gange, at folk drømte om,
at Nikolaus også kom med en sæk
med gaver til dem, når de var kede
af det, og han blev brugt som eksempel på, at man med gaver i en
sæk kunne gøre andre glade ...
De kaldte ham Sankt Nikolaus eller senere Santa Klaus, og det er
ham, der er den egentlige julemand, som alle julemandshistorierne kommer af, men i virkeligheden
var han altså bare en biskop fra
Tyrkiet, der gerne ville gøre andre
glade.
Alle dem, der hedder Nikolaj, Niels eller Klaus er i virkeligheden
opkaldt efter ham.
Historien om Nikolaus er fortalt af
Jakob Rönnow i bogen: ”Fortællinger om Gud og hvermand”. Julemanden begyndte altså sin karriere som en katolsk helgen, der var
særligt populær i Holland, hvor
man sagde, at han kom med gaver
til de søde børn, mens de uartige
fik smæk af hans hjælper!
De hollandske udvandrere tog fortællingen om Sinter Klaas, som de

kaldte Nikolaus, med sig til Amerika. Her fik han sit røde julemandstøj med støvler, hue og pelskanter på frakken. Og herfra kom
han så endelig til Danmark, hvor
han kun har bragt gaver ud i omkring 100 år. Så selv om vi her i
dag kan blive enige om, at julemanden er pæredansk og bor i
Grønland er det altså ikke helt rigtigt. Og traditionen om ham er ikke særlig gammel her i landet.
Historien om, at julemanden kun
giver gaver til de artige børn, må
være noget, nogle forældre har
fundet på i håbet om at få deres
børn til at opføre sig bedre. Det
stemmer i hvert fald ikke godt
overens med juleevangeliet, der jo
handler om, at Jesus kom til verden for at fortælle alle mennesker,
både de artige og dem, der fik
mange smæk, at de er Guds elskede børn, uanset om deres forældre
mener de har fortjent det eller ej.
Glædelig advent og jul!

Nytårsaftensgudstjeneste den 31. december.
I lighed med tidligere år holdes der nytårsgudstjeneste
nytårsaften kl.16.00 ved Else Juul.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på champagne
og et stykke kransekage, så vi kan ønske hinanden et godt
nytår.
Menighedsrådet
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Else Juul
sognepræst

K i rk e n y t
GUDSTJENESTER I
STRELLEV KIRKE
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
DECEMBER:
1. 1. s. i advent
8. 2. s. i advent
15. 3. s. i advent
22. 4. s. i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. 2. juledag
29. Julesøndag
31. Nytårsaften
JANUAR:
1. Nytårsdag
5. Helligtrekonger
12. 1. s. e. h3k
19. 2. s. e. h3k
26. 3. s. e. h3k

19.00 Holst-Larsen (A)
Ingen
09.00 Juul
Kirkebil
Ingen
Hvis der ønskes kørsel til
15.00 Holst-Larsen
gudstjeneste, bestilles Pal10.30 Juul
les Taxi, tlf. 75 24 56 92.
Ingen
Ingen
Ønskes en præst på
16.00 Juul (C)
besøg på sygehuset?
Henvendelse til præsten
Ingen
er nødvendig.
09.00 Juul (K)
Ingen
Ingen
10.30 Holst-Larsen

(A) betyder adventsgudstjeneste (se side 8)
(C) betyder, champagne og kransekage ifm gudstjenesten.
(K) betyder kirkekaffe ifm gudstjenesten.
Se også infotavlen på kirkens P-plads.

Ved høstgudstjenesten den 22. september indkom der kr. 1.056,- som
høstgave. Pengene er sendt til Folkekirkens Nødhjælp. TAK.
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Høstgudstjeneste i Strellev Kirke

Aktivitetskalender
NOVEMBER:
14. Syng dig glad *
19. Menighedsrådsmøde
23. Aftensang i Strellev Kirke *
28. Syng dig glad *
29. Julemarked i Forsamlingshuset *
DECEMBER:
1. Adventsgudstjeneste *
7. Foreningsjagt *
12. Syng dig glad *
31. Nytårsgudstjeneste *
JANUAR:
9. Syng dig glad *
23. Syng dig glad *
FEBRUAR:
1. Reguleringsjagt på ræve *
1. Generalforsamling i Jagtforeningen *
28. Vinterfest i Forsamlingshuset *

* 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.
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