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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: Ejnar Kudsk              61 46 83 04 
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 
Marianne Holst-Larsen              92 43 73 10 
  E-mail: mahol@km.dk 
 
Strellev Forsamlingshus:        75 25 02 55 
Formand: Dorte Lundgaard      30 11 79 03 
  E-mail: dortelundgaard@live.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 håber 
meget, at I vil huske at støtte os ved, 
at I smider jeres gamle jern i contai-
neren.       Kun til metal! 
 

 

Generalforsamling 
 

Strellev Sogneforening afholder generalforsamling i Forsamlingshuset 
torsdag den 20. februar kl. 19.30. 

  Dagsorden ifølge vedtægterne. 
   
  Evt. forslag, der ønskes behandlet på mødet skal være formanden  
  Robert Hansen i hænde senest én uge før mødets afholdelse. 

 

Bowlingaften i Tarm Bowlingcenter, Skovvej 52 
fredag den 20. marts kl. 18.00-19.00. 

 

Derefter er der buffet med stor salatbar. 
 

     Pris: kr. 200,- pr. voksen inkl. buffet 
             kr. 120,- pr. barn under 14 år. 
 
    Tilmelding: Senest 15. marts til  
    Annelise Sørensen, tlf. 3038 1932  
    eller mail als@loisnielsen.dk. 
 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffastebilleder.aeldresagen.dk%2F7950_1501425395.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aeldresagen.dk%2Faktiviteter-og-kurser%2Fkommune%2Fsoroe%2Fsoroe%2Fk24546-bowling&docid=HW8kLdW6uIFVeM&tbnid=gexZr4Vg5P-43M%3A
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Nyt fra  
          Forsamlingshuset 

 

Vinterfest 2020 
Årets store vinterfest med underholdning finder sted  

fredag den 28. februar kl. 19.00-01.00. 
 

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

   Efter middag og underholdning spilles der op til  
   dans. 
 

   Pris. kr. 230,- pr. person. 
 
   Vi  håber rigtig mange vil bakke op om vinterfesten! 
 

   Tilmelding senest fredag den 21. febr. på tlf. 30117903 el. 61240845.   

Generalforsamling 
 

Strellev Forsamlingshus afholder generalforsamling i forsamlingshuset 
tirsdag den 18. februar kl. 19.30. 

  Dagsorden ifølge vedtægterne. 
  Evt. forslag, der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hæn- 
  de senest én uge før mødet. 
 

  Der serveres kaffe med brød.     Vel mødt! 
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SLGU indkalder til generalforsamling 
i Strellev Forsamlingshus torsdag den 12. marts kl. 19.30. 

 
    

   Dagsorden iflg. vedtægterne.    
 
   På valg er:  Sekretær (modtager genvalg) 
     og  Kasserer (modtager ikke genvalg) 
 
   Der serveres kaffe under Eventuelt. 
 
   Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen skal være for- 
   manden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  
 
   Med venlig hilsen  
   SLGU 
 
    
   HUSK, vi holder sportsfest den 21.-23. maj. 
 

  Strellev-Lyne Gymnastik og Ungdomsforening  

Foredrag og fællesspisning 
i Strellev Forsamlingshus torsdag den 10. marts kl. 18.30. 

 

   Maden serveres præcis kl. 18.30, hvorefter 
  

Anne Mette og Jørn Strebel  
 

   vil fortælle og vise film fra deres rejse til Bhutan, det buddhistiske kon- 
   gerige i Himalayabjergene i Sydasien. Her lever - ifølge Anne Mette -   
   verdens lykkeligste folk. 
 

   Pris for mad og foredrag: kr. 100,-. 
 

   Af hensyn til køkkenet bedes man tilmelde sig på tlf. 3011 7903. 
     

         Venlig hilsen 
          Bestyrelsen 
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 STRELLEV JAGTFORENING   

 

Rævejagt 
 

Strellev Jagtforening holder reguleringsjagt på ræve lørdag den 1. febru-
ar. 
Der er morgenmad i Forsamlingshuset kl. 9.00 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. 

Generalforsamling 
Strellev Jagtforening holder generalforsamling lørdag den 1. februar i 
Forsamlingshuset. Generalforsamlingen starter med fællesspisning. 
 
Tilmelding til formanden, Henning Jensen, tlf. 5150 6038,  
mail: henning2@godmail.dk 
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The Grandfætters 
Med Anders Bro fra FOTOVOGNEN 

 

I Lyne Forsamlingshus fredag den 6. marts kl. 19.00. 

   Billetpris: 190,– kr. inkl. 2*sild og 2 håndmadder. 
   Drikkevarer kan købes. 
 
   Billetsalg: Lyne Brugs og tlf. 5329 3484 eller 4219 4711. 
 

     The Grandfætters har rødder tilbage til gruppen ”Tørfisk” fra Thybo-
røn, og spiller i øvrigt musik i samme genre. Det var jo netop i Tørfisk, 
at Aalborgs nuværende biskop slog sig løs i gamle dage, og en af de 
unge fyre i The Grandfætters er da også Henning Toft Bros søn, Christi-
an. 
     Bandet  består af fire unge fyre, Christian og Anders Toft Bro, Chri-
stian Stausholm Holm og Allan Toft Josephsen. 
     Med Grandfætters er der garanti for at publikum vil få en underhol-
dende oplevelse med masser af god musik, historier og en fantastisk 
stemning. 
 

Musik i god Thyborøn stil. 
 

          Arrangør: Lyne Forsamlingshus 
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 K i rke ny t  

Den 22. november var det skolebørnene fra vores område, der var ind-
budt til at komme med til Ribe Domkirke og synge med på de salmer, 
som de havde øvet i skolerne inden. I løbet af 10 – 12 formiddage i no-

vember, havde kirken huset 5000 
børn fra 3. til 6. kl. Det er en stor 
oplevelse, at synge med i så stort 
et kor, og i det hele taget være i 
den flotte gamle kirke og opleve 
stemningen. Det var vi nogle 
voksne, der også benyttede lejlig-
heden til at tage del i. 

Arrangementer i samarbejde med Ølgod Menighedsråd: 
 

”Syng dig glad” 
 

Torsdage i lige uger i Kirkehuset i Ølgod. Medbring selv kaffe og brød. 
 
 

Foredragsaften med Marianne Holst-Larsen 
 

Tirsdag den 4. februar kl. 19.30 holder Marianne Holst-Larsen foredrag i 
Kirkehuset i Ølgod over emnet  

Aktiv dødshjælp – aktiv livshjælp 
Med forskellig intensitet dukker det svære spørgsmål om aktiv døds-
hjælp op i medierne. Vi lever i en tid, hvor vores frihed og vores selvbe-
stemmelse sættes lig med vores værdighed. 
Et værdigt liv og ikke mindst en værdig død spiller en stor rolle i vores 
definitioner af at være et menneske. 
Jeg vil gerne med mit foredrag stille spørgsmål til vores definitioner og 

klare meldinger om værdighed og frihed og selvbestemmelse. Er aktiv 
dødshjælp svaret på den ultimative frihed og den højeste værdighed?  

 
 

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 



 K i rke ny t  

Kjørmes Knud,  
kyndelmisse, lysmesse 
Lyset er taget til, vi måler nu for-
skellen fra 22. december og til nu i 
adskillige minutter. Og vi kan 
mærke det. Det er godt at tænke på 
og mærke på kroppen, at der er fle-
re lyse timer.  
Men jeg synes stadig det er mørkt, 
og at det har været mørkt i så lang 
tid. Vi må være vedholdende i at 
overbevise hinanden om, at lyset er 
tiltagende. For det er som om kul-
den og mørket aldrig vil få ende. 
Hvordan mon det så ikke har væ-
ret, da det var tællelyset og senere 
petroleumslampen der var lyskil-
den, og varmen kom fra ildstedet, 
kakkelovnen eller komfuret. Da må 
mørket og kulden have føltes end-
nu værre. 
Vinterens knude, Kjørmes Knud 
ligger 2. februar. En knude af frost, 
der ligesom har bidt sig så fast i 
både mennesker og natur, at det 
kan synes ganske umuligt at foråret 

skulle være på vej. Mørkt og koldt 
har det været længe og der er sta-
dig lang tid til forår og sol. Vinte-
rens knude kan klemme både det 
håbefulde hjerte og de forfrosne 
fødder og hænder. Der er lang tid 
til nye afgrøder og forårsarbejde, 
men dyrene og menneskene skulle 
jo stadig have mad. Så i gamle da-
ge var Kjørmes Knud også tiden, 
hvor man tjekkede hvordan det så 
ud med forrådene rundt omkring på 
gårdene. Der blev gjort status, og 
havde høsten været god, så det nok 
rimeligt ud for både folk og fæ. 
Men havde det været en dårlig 
høst, ja så kunne der ligge hårde 
måneder foran alle. 
I gammel tid var Kyndelmisse en 
officiel højtidsdag. Men i slutnin-
gen af 17-tallet blev det afskaffet. 
Helt fra middelalderen havde man 
på den dag indviet kirkens lys. Alt-
så de lys, der blev brugt til gudstje-
neste og kirkelige handlinger. Der-
af navnet missa candelarum = lyse-
nes messe. 
At kyndelmisse ikke mere er en 
officiel højtidsdag, betyder ikke at 
dens betydning er forsvundet. Knu-
den gør sig stadig gældende og 

mørket ligeså. Derfor bliver kyn-
delmisse efterhånden igen markeret 
– og netop som en lysgudstjeneste, 

hvor lysene tændes som symbol på 
det guddommelige lys, der har   

  fortsættes næste side 
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skinnet siden skabelsens dag og 
som har manifesteret sig i julens 
glade budskab og påskens opstan-
delse. 
Når det er så mørkt, er det godt at 
minde hinanden om, at lyset skin-
ner, at foråret er på vej, at livet 
igen vil bryde igennem som vinter-
gækker og erantis, der trodser mør-
ket og kulden og lyser rundt om i 
haverne for os alle. 
Torsdag 6. februar holdes der kyn-
delmissegudstjeneste i Ølgod kir-
ke. Konfirmanderne medvirker 
bl.a. som læsere af tekster, der un-
derstreger at lyset skinner i mør-
ket, salmerne understreger at fe-

bruars kulde ikke får det sidste 
ord. 
Så selvom Kjørmes Knud kan gøre 
os forstemte og lidt mismodige, 
sker der trods alt en forvandling 
med os og håbet vokser i os: Lyset 
er på vej, og foråret spirer frem, vi 
skal blot mindes om det. Det hjæl-
per de små forårsbebudere os med, 
og ordene om Guds livgivende lys 
sætter skub i det hele og vi kan 
løfte hovedet og sige tak. 
 

Glædelig Kjørmes Knud. Glædelig 
kyndelmisse ønsker 
                 Marianne Holst-Larsen,  

                 sognepræst. 
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         GUDSTJENESTER I  
          STRELLEV KIRKE                                                                                                        
  

 FEBRUAR: 
   2. Sidste s. e. h3k  09.00 Juul (K) 
   9. Septuagesima Ingen 
 16. Seksagesima   09.00 Holst-Larsen 
 23. Fastelavn  10.30 Holst-Larsen  
 

 MARTS: 
   1. 1. s. i fasten  09.00 Juul (K) 
   8. 2. s. i fasten  Ingen 
 15. 3. s. i fasten  09.00 Juul 
 22. Midfaste  10.30 Holst-Larsen  
 29. Mariæ bebudelse Ingen 
  

 APRIL: 
   5. Palmesøndag 09.00 Holst-Larsen (K)       
   9. Skærtorsdag  Ingen 
 10. Langfredag  10.30 Juul 
 12. Påskedag  10.30 Juul 
 13. 2. påskedag  Ingen 
 19, 1. s. e. påske  Ingen 
 26. 2. s. e. påske  09.00 Juul   
  

(K) betyder kirkekaffe ifm gudstjenesten.  
 

Se også infotavlen på kirkens P-plads. 
 

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

Ønskes en præst på 
besøg på sygehuset? 
Henvendelse til præ-
sten er nødvendig. 

 

 
 

Menighedsrådets medlemmer er: 
Formand:       Ejnar Kudsk   6146 8304 
Næstformand:  Jens Krogh      4078 0521 
Kasserer:       Anny Nielsen     7525 0021 
Kirkeværge:     Agnethe L. Jensen   6134 9641 
Kontaktperson: Anders Jensen     2179 6158  
Sognepræst  Else Juul    2058 3832 
Sognepræst  Marianne Holst-Larsen  9243 7310 



FEBRUAR: 
     1. Reguleringsjagt på ræve * 
     1. Generalforsamling i Jagtforeningen * 
     4.  Foredrag i Kirkehuset i Ølgod med  
  Marianne Holst-Larsen * 
     6. Syng dig glad 
   18. Generalforsamling i Forsamlingshuset * 
   20. Syng dig glad 
   20. Generalforsamling i Sogneforeningen * 
   28. Vinterfest i Forsamlingshuset * 
 

MARTS: 
     5. Syng dig glad 
     6. The Grandfætters i Lyne Forsamlingshus * 
   10. Foredrag med Anne Mette og Jørn Strebel samt  
  fællesspisning i Forsamlingshuset * 
   12. Generalforsamling i SLGU * 
   19. Syng dig glad 
   19. Menighedsrådsmøde  
   20. Bowlingaften i Tarm Bowlingcenter * 
 

* 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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Aktivitetskalender 
Adventskoncert i Strellev Kirke 


