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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 

 

Så blev det nye og flotte gyngestativ indviet på Møllepladsen i Strellev. 
Det tidligere gyngestativ var ikke sikkert mere. Med et tilskud på 12.500 
kr. fra Ølgod Udviklingsråd, suppleret af et lignende beløb fra Strellev 
Sogneforenings egen kasse, blev det muligt at opsætte et nyt og sikkert 
gyngestativ.  
På billedet indvies gyngerne af Kamilla og Emil Kuilboer, samt Alissia, 
Damaris og Daniel Avram, mens far Daniel Avram skubber på gyngerne.  
Robert Hansen fra Strellev Sogneforening og John Sandholm fra Ølgod 
Udviklingsråd glæder sig over, det blev muligt at finde pengene til det 
nye gyngestativ.  

 Stidag 
Så er det igen tid til at gøre forårsklar i Brinkerne. Der er derfor stidag 
lørdag den 25. april kl. 10-14. 
 

Alle, der har lyst, kan være med. 
Arbejdet bliver sjovere og lettere, jo flere vi er. 
 

Der serveres grillpølser og kartoffelsalat samt 
drikkevarer. 

Bestyrelsen har konstitueret sig: 
     Formand:   Robert Hansen 
     Næstformand:  Susanne Henriksen 
     Bladudvalg:   Annelise Sørensen 
     Sekretær:   Poul Anders Hvergel 
     Ekstern regnskabsfører: Henning Storm 
  Kasserer-suppleant:  Lars Clausager Nielsen 
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Nyt fra  
          Forsamlingshuset 

 

Forårsrengøring i Forsamlingshuset 
   Torsdag den 30. april. 

 
  Vi begynder kl. 17.00 - og slutter    
   senest kl.21.00. 
   I pausen serveres der håndmadder, 
   øl og vand. 
 
   Bestyrelsen håber mange vil ”gi en  
   hånd med” og tilmelde sig på tlf.  
   30 11 79 03 eller 61 24 08 45. 

Konstituering: 
 

Forsamlingshuset har holdt general-
forsamling i februar.  
Der var genvalg til Dorte Lund-
gaard, Christian Thomsen og Ruth 
Øllgaard. 
 
Efter konstituering fortsætter besty-
relsen uændret som følger: 
Formand:       Dorte Lundgaard 
Næstformand:  Ruth Øllgaard 
Kasserer:       Christian Thomsen 
Sekretær:      Birthe Riknagel 
Bladudvalg:     Birthe Pedersen 

Fra underholdning ved Vinterfesten 
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Børne MTB 
  

Børne MTB starter op igen på Strellev cykel- og fritidspark. 
Vi kører hver mandag fra kl. 17.30 - 18.30, første gang den 30.3. 

Så få far til at pumpe cyklen og mor til at fylde drikkedunken. 
Det eneste du skal huske er cykelhjelm og gode cykelben. 

Hvis mor og far også gerne vil med til MTB, vil der hver onsdag være 
mulighed for familietræning, hvor hele familien kan møde op. 

Træningen foregår hver onsdag fra 17.30 - 19.00, første gang den 1.4. 
Inden første træning skal man gå ind og tilmelde sig på  

www.lyne.dk/tilmelding/. 
Ved evt. spørgsmål kontakt Lars, tlf.  22 26 42 75.  

Yderlige oplysninger vil blive lagt op på:  
https://www.facebook.com/Strellev-cykel-og-fritidspark-353514178501137/ 

Strellev Cykel– og Fritidspark 

https://www.facebook.com/Strellev-cykel-og-fritidspark-353514178501137/
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 STRELLEV JAGTFORENING   

 

Flugtskydning  
på skydebanen i Lyne starter op mandag den 6. april kl. 19.00.  
Herefter hver mandag kl. 19.00-21.00. 
 

Riffelskydning 
Strellev Jagtforening holder riffeldag  i maj.  Datoen kan findes på jagt-
foreningens hjemmeside strellevjagt.dk når datoen er fastlagt. 

 K i rke ny t  
Menigheds– og orienteringsmøde 
 
Strellev Menighedsråd afholder torsdag den 14. maj det årlige menig-
hedsmøde, hvor der berettes om menighedsrådets arbejde det seneste år 
samt planerne for det kommende år samt orienterer om økonomi mm. 
 

I år er mødet tillige et orienteringsmøde forud for menighedsrådsvalget, 
der skal finde sted til september. Der vil således blive givet en oriente-
ring om den helt nye måde, der skal holdes menighedsrådsvalg på, lige 
som der er mulighed for at sondere, om der er kandidater, der vil stille op 
til menighedsrådsvalget. 
 
Mødet starter med fællesspisning kl. 18.00 hvor menighedsrådet er vært. 
 
Alle er velkommen. 

Strellev Menighedsråd  
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 K i rke ny t  
 Et valg står for kirkedøren… 
 

Har du lyst eller interesse i at være med til at Strellev kirke får et nyt me-
nighedsråd, så mød frem d. 14. maj i Strellev forsamlingshus hvor det år-
lige menighedsmøde holdes med orientering om menighedsrådets arbejde 
samt planer for det kommende år. Samtidig er mødet et orienteringsmøde 
forud for valgforsamlingen til september, hvor der skal vælges et nyt me-
nighedsråd for de næste 4 år.   

Vi skal værne om de forskellige mu-
ligheder, vi har for at leve op til - 
Fælles hjælp fælles glæde, - og som 
menighedsrådsmedlem er der gode 
muligheder for at styrke netop Strel-
lev som et godt sted at høre til.  
I den forgangne periode har der væ-
ret lagt vægt på at skabe muligheder 
for at møde kirken i forskellige sam-
menhænge og med det fælles mål, at 
vi sammen bruger vore muligheder 
til fælles bedste. Kaffe og rundstyk-
ker er efterhånden en naturlig del 

som afslutning på den første gudstjeneste i hver måned, hvor der ud over 
kaffen er god mulighed for at snakke sammen og udveksle de sidste loka-
le nyheder. Ligeledes er torsdagshygge også noget der foregår hvert vin-
terhalvår, hvor alle som har lyst og mulighed mødes i forsamlingshuset til 
kaffe, snak og spil af forskellig art.  
Ligeledes samarbejder vi gerne med både Sogneforening og Forsamlings-
huset om aktiviteter der kan styrke Strellev sogn. 
Og om lidt afholdes påskevandring, sangaften og cykelgudstjeneste. Men 
til nye ideer, ønsker, eller bare lyst til at deltage i arbejdet, byder vi vel-

kommen. Og så er der også økonomi, personaleansvar, kirkegården, kir-
kens vedligeholdelse og meget andet at tage fat i som menighedsråd. Der-
for håber vi i menighedsrådet, at mange har lyst at komme til valgforsam-

lingen til september.   

På gensyn!  

        Strellev Menighedsråd 

14 
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 K i rke ny t  

 

Arrangement i samarbejde med Ølgod Menighedsråd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Skærtorsdagsvandring - spisning - gudstjeneste 

 
Vær med til det hele eller vælg ud. 

 
     Skærtorsdag den 9. april. 
 
     Kl. 16.00 Vi mødes i Strellev Forsamlingshus til ”ståkaffe og kage”. 
      Derefter går vi en tur ned omkring Brinkerne.  
      En kort tur på ca. 2 km, der er rollatorvenlig  
      eller en længere tur på ca. 3 km.  
      Undervejs  er der hængt 
      refleksionsspørgsmål op  
      til dagens evangelietekst. 
 

     Kl. 17.45 Påskemåltidet i     
      Forsamlingshuset begyn- 
      der i den jødiske tradition  
      og slutter i den danske   
      med lammesteg og tilbe- 
      hør, kaffe og småkager. 
 
     Kl. 19.30 Nadvergudstje- 
     este ved Marianne Holst- 
     Larsen. 
 
     Pris: 100 kr. som betales  
     ved måltidet. 
 
    Tilmelding senest søndag d. 5. 4. på nr. 40780521 eller med sms. 
 
    Kirkebil kan bestilles dagen før. 



 K i rke ny t  

Påske – Pesah 

I år falder påsken i april. Det varie-
rer jo fra år til år – til forskel fra 
julen. Den ved vi dog, hvornår er! 
Påske er kristendommens største 
fest. Uden påske ingen kristendom 
– uden opstandelse ingen kristen-
dom. Påsken er den fest, der er ble-
vet fejret siden oldkirken, ja siden 
de første gudstjenester. Paulus’ 
breve er de ældste tekster i det nye 
Testamente og daterer sig tilbage 
til omkring år 50 ca, og når han 
skriver om en gammel og en ny 
surdej, om et påskelam der skal 
slagtes, ja så bliver det klart for os, 
at Påsken med kristendommen får 
en ny betydning, men dog en be-
tydning, der har sit udgangspunkt i 
den jødiske påskefejring. 
I flere af prædiketeksterne i fasteti-
den, som strækker sig fra fastelavn 

til påskedag, hører vi om, at Jesus 
og disciplene vandrer mod Jerusa-
lem til påskefejringen, og når vi 

indstifter nadveren siger vi ”Ligeså 
tog han også kalken efter aftens-

måltidet… 

”Hvilken påskefejring er der tale 
om, og hvad er det for et måltid, 
der refereres til? 

Det er jødernes påskefejring og 
jødernes påskemåltid, der henvises 
til.  
Ordet påske kommer af det hebrai-
ske ord PESAH, som betyder 
’forbigang’. 
Jødernes påske har nemlig udvan-
dringen af Egypten som sit centrale 
omdrejningspunkt. At Gud hjalp 
jøderne til at forlade trællekår og 
undertrykkelse i Kong Faraos 
Egypten, og at Gud sendte dem ud 
på den lange vandring gennem Si-
nais ørken og lovede dem det for-
jættede land, som han ville give 
dem. 
”Forbigang” henviser helt konkret 
til den sidste af de ti plager - døden 
- som ramte Egypten. Den aften, 
hvor dødsenglen vandrer igennem 
Egyptens byer og spreder sorg og 
rædsel, og hvor israelitterne har 
fået besked på at slagte et lam og 
smøre dets blod på dørstolperne, så 
englen går forbi, og døden ikke 
rammer dem. Guds beskyttelse og 
Guds pagt med sit udvalgte folk 
fejres i jødernes påske. 
Når vi i nadverindstiftelsen hører  

fortsættes næste side 
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om måltidet, ja så er det det jødi-
ske påskemåltid, der refereres til. 
Så den kristne påske står på skuld-
rene af den jødiske påske. Den nye 
pagt, som Jesus indstifter skærtors-
dag er netop noget helt nyt. Den 
gamle pagt er forbi, se noget nyt 
begynder. Den nye pagt som sker, 
da Jesus korsfæstes, dør og opstår 
og som indstiftes i nadveren – brø-
det og vinen - hvor vi tilsiges syn-
dernes forladelse. 
Lammets blod får en ny betydning: 
døden får ikke det sidste ord, men 
sættes endegyldigt skakmat påske-
morgen, da graven er tom, og det 
forkyndes de tre kvinder, at Jesus 
fra Nazaret er opstået fra de døde. 
I Strellev sogn og kirke begynder 
påskefejringen Skærtorsdag med et 
fællesarrangement med Ølgod 
sogn: 
Påskevandringen starter med en 
kop kaffe i forsamlingshuset og 
fortsætter ud i sognet med mulig-
hed for at krydre kilometerne med 

ophængte refleksionsspørgsmål til 
den tekst, der danner udgangs-
punkt for prædikenen, der holdes i 
kirken senere Skærtorsdag. Efter 
vandreturen mødes vi igen i for-
samlingshuset, hvor påskemåltidet 
vil finde sted. Men vi tager ud-
gangspunkt i det jødiske måltid 
med sederfadet og de usyrede brød 
og læsning af de tekster, der spiller 
en rolle i den jødiske påskefejring.  
Det går over i vores påskemåltid, 
der også har lam på menuen. Vi 
slutter af med en nadvergudstjene-
ste i kirken, hvor usyrede brød fra 
påskemåltidet tages med over i 
kirken og bliver det indviede brød 
ved vores nadvermåltid. ”Det gam-
le er forbi, se noget nyt begynder” 
Menighedsrådene i Strellev og Øl-
god håber, at rigtig mange af jer 
vil tage imod dette initiativ og mø-
de op og deltage i vores Skærtors-
dagsfejring. Vel mødt. 

Sognepræst  
Marianne Holst-Larsen 

Kom og syng med! 
Alsangsstævne i anledning af 75-året for Danmarks befrielse 

 

Lørdag den 25. april inviterer menighedsrådene i Varde provsti til et 
stort Alsangsstævne i Tambours Have, hvor vi synger fra Højskole-
sangbogen fra kl. 10 til klokken 18. 
Sangene vil blive introduceret af forskellige oplægsholdere og musik-
ken står et udvalg af menighedsrådenes dygtige organister for. 
 

Undervejs vil der være mulighed for at købe kaffe og lidt at spise. 
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         GUDSTJENESTER I  
          STRELLEV KIRKE                                                                                                        
   

 APRIL: 
   5. Palmesøndag 09.00 Holst-Larsen (K)       
   9. Skærtorsdag  19.30 Holst-Larsen (S) 
 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   
 

 MAJ: 
   3. 3. s .e. påske  09.00 Bom Nielsen (K) 
   8. Bededag 
 10. 4. s. e. påske  09.00 Juul 
 17. 5. s. e. påske  Ingen 
 21. Kristi himmelfart Ingen 
 24. 6. s. e. påske  10.30 Juul 
 31. Pinsedag  10.30 Juul 
 

  
  (K) betyder kirkekaffe ifm gudstjenesten  
  (S) betyder spisning inden 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. 

 

 

 
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 gudstje-
neste kl. 10.30. Dorte og Anne Grethe ”varmer 
salmerne op” sammen med os, - og snak og 
kaffe bliver der også altid tid til. 



 
APRIL: 
     1. Familietræning på cykelbanen. * 
     6. Flugtskydning starter * 
     9. Skærtorsdagsvandring * 
   25. Alsangsstævne i Tambours Have * 
   25.    Stidag i Brinkerne * 
   30. Rengøring i Forsamlingshuset * 
 

MAJ: 
   14. Menighedsmøde * 
   19. Menighedsrådsmøde 
    
 

* 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 

Glædelig påske! 


