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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: Morten Jacobsen  
  E-mail: slgu-kasserer@lyne.dk 
Sekretær:  Jeanne Christensen  
  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: 



3 

  

  

Nyt fra  
          Forsamlingshuset 

Julebazar 

Husk at reservere fredag den 27. november til Julebazar i Forsamlings-
huset. 

Ålegilde 2020 i Forsamlingshuset 
 

Grundet Covid19 ser vi os desværre nødsaget 
              til at aflyse vores årlige ålegilde. 

 

              Det er vort håb, at vi kan genoptage traditionen igen 
              næste år. 

 

    Strellev  
    Sogneforening 

 

 

. 
 

Stidag 
 

Så er det tid til at gøre efterårsklart i Brin-
kerne. Der afholdes derfor stidag 
 

           Lørdag den 26. september. 
 

Vi mødes ved 10-tiden, 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, kartoffel-
salat og drikkevarer. 

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
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 K i rke ny t  

I år er der - som det måske for 
de fleste er bekendt - valg til 
menighedsrådet for den kom-
mende 4-års periode. Valget 
holdes tirsdg den 15. septem-
ber kl. 19 i Strellev Forsam-
lingshus. Valget i år foregår 
lidt anderledees end det plejer, 
idet det i højere grad end tidli-
gere ligner en traditionel gene-
ralforsamling med valg af be-
styrelse. 
På mødet vælges det antal 

medlemmer der skal være i menighedsrådet, det vil i Strellev sige 5 med-
lemmer. 
Menighedsrådet vil gerne hermed opfordre alle til at slutte op om valget 
og deltage i valgforsamlingen den 15. september - og meget gerne stille 
sig til rådighed som kandidat til en plads i rådet. Det er spændende og 
interessant at sidde i menighedsrådet. Fra det nuværende menighedsråd 
genopstiller tre af medlemmerne, medens to medlemmer har valgt ikke at 
genopstille til en ny periode. 
 

Vi ses til valg den 15. september kl. 19! 
Vi starter med fællesspisning, 
hvor Menighedsrådet er vært. 

 

Høstgudstjeneste i Strellev Kirke 
Søndag den 27. september kl. 10. 30   
er der høstgudstjeneste i Strellev Kirke. 
Hvert år efter høst holdes en sådan høstguds-
tjeneste med det formål at takke for høsten 
og for resultatet af det gode arbejdsliv de fle-
ste af os har. 
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 K i rke ny t  

Mads og Katrine. 
Bent Fabricius Bjerre døde i august 
måned, 95 år gammel. En musik-
mager af Guds nåde, fra hans tan-
genter er i en lind strøm flydt man-
ge evergreens til os. Listen er lang 
og mange kan vælges. Men ken-
dingsmelodien til tv-serien Matador 
vil uden tvivl høre til blandt de 
mest kendte. I 1978 hørtes den lidt 
melankolske melodi første gang, da 
Lise Nørgaard og Erik Ballings fa-
milie-krønike første gang rullede 
over tv-skærmen. Og vi tog den til 

os, den er folkeeje og den er blevet 
vist utallige gange siden. Vi har 
fulgt alle personerne i Korsbæk, 
citater er blevet til faste vendinger i 
vores sprog.  
I en af de første scener møder vi 
Mads, den fåmælte handelsrejsen-
de, og Daniel hans lille søn. Far og 
søn som vi følger igennem alle af-
snittene. En relation der er præget 
af ambitioner og arbejdet for øko-
nomisk fremgang fra Mads’ side og 
af drømme, kreativitet og fremtids- 

fortsættes  næste side 

Arrangementer i samarbejde med Ølgod Menighedsråd: 
 

Cykelgudstjeneste søndag den 6. september: 
Vi fortsætter en god tradition med cykelgudstjeneste i pastoratets kirker. 
Man må naturligvis gerne tage bilen og invitere naboer og venner med. 
Tidspunkterne i de forskellige kirker giver mulighed for at gå en tur på 

kirkegårdene, hvis man er i bil. Eller man kan sætte 
sig ind i kirken og nyde stilheden inden cyklisterne 
kommer. 
Dagen starter i Bejsnap Kirke kl. 9. Efter første del 
af gudstjenesten er der kaffe og rundstykker. 
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 forsamlingshus. 
Vi håber rigtig mange vil deltage i arrangementet, og at det gode vejr, vi 
har været beriget med de foregående år til cykelgudstjenesterne, også må 
være med os i år. Der er ikke tilmelding til arrangementet, som er gratis. 
I denne Coronatid kan der jo ske ændringer, men hvis vi er for mange til 
at kunne være i de små kirker, flytter vi gudstjenesten uden for kirkerne. 

 

Syng dig glad 
Starter op til en ny sæson onsdag den 14. oktober kl. 14 i 
Kirkehuset i Ølgod. Herefter hver anden onsdag til og 
med den 9. december.  



 K i rke ny t  
syn fra Daniels side. To helt for-
skellige livsindstillinger - det må 
føre til sammenstød.  
 Vi husker alle Daniel, der ikke le-
ver op til sin fars forventninger i 
skolen, han har svært ved regning, 
og en utilnærmelig privatlærer skal 

forsøge at bringe ham det, Mads 
mener han skal kunne. Og mon ik-
ke vi også alle husker, da Ellen får 
en islænder af sin far – så kan Da-
niel se, hvad der sker, når man gør 
sig umage!!! – Sådan siger Mads til 
Ingeborg i bilen på vej derud. El-
lens store begejstring og Daniels 
store tristhed sidder på vores net-
hinde. Katrine Larsens egenrådige 
handling, idet hun giver Daniel en 
hest - for sådan en får man, når 
man er en god og kærlig dreng - og 
Daniels sagte kommentar, da han 
ser sin far køre bort til et vigtigt 
møde: Jeg ville hellere have haft 
den af far.  Det gør ondt ind i hjer-
tet, fordi vi ved Mads har handlet 
helt forkert, og fordi vi lever i en 
verden, hvor Mads’ leveregel: 

’noget for noget’ er gennemgåen-
de: Vi belønnes, fordi vi kan noget, 
opnår gode karakterer i skolen og 
eftertragtede resultater på arbejds-
pladsen, der kan bonne ud i en løn-
forhøjelse. 
Hvis ikke vi lykkes i den sammen-
hæng, ja så ligger vi som vi har 
redt – vi har ikke gjort os nok uma-
ge, og derfor belønnes vi heller ik-
ke. Den logik, der driver Mads 
Skjern til at blive Korsbæks Mata-
dor. 
Katrine Larsens modhandling – 
hendes hest til Daniel – ikke fordi 
han kan noget, men fordi han er – 
er en helt evangelisk handling: 
Guds kærlighed og nåde gives ikke 
fordi vi har levet op til krav og for-
ventninger, men netop på trods af 
hvad vi kan præstere: Guds nåde 
og kærlighed kommer os i møde og 
giver os vores værdighed og binder 
os til livet med hinanden. Af den 
kærlighed er det så vores opgave at 
øse, så vi i hverdagen med hinan-
den – store og små – kan hjælpe og 
støtte, ikke fordi vi har gjort os for-
tjent, men fordi vi er mennesker, 
Guds børn, sat på jorden med an-
svar for den og hinanden. 

Marianne Holst-Larsen, 

Sognepræst 
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         GUDSTJENESTER I  
          STRELLEV KIRKE                                                                                                        
   

 SEPTEMBER: 
   6. 13. s. e. trinitatis  11.30 Juul (C) 
 13. 14. s. e. trinitatis  10.30 Juul 
 20. 15. s. e. trinitatis  Ingen 
 27. 16. s. e. trinitatis  10.30 Juul (H) 
 
 OKTOBER: 
   4. 17. s. e. trinitatis    9.00 Olsen (K) 
 11. 18. s. e. trinitatis  10.30 Holst-Larsen 
 18. 19. s. e. trinitatis  Ingen 
 25. 20. s. e. trinitatis  Ingen 
 
 NOVEMBER: 
   1. Alle helgen   16.00 Juul (M) 
   8. 22. s. e. trinitatis  Ingen 
 15. 23. s. e. trinitatis  10.30 Holst-Larsen 
 22. Sidste s. i kirkeåret Ingen 
 29.   1. s. i advent  10.30 Holst-Larsen 
 
  (C) betyder cykelgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost. 
  (H) betyder høstgudstjeneste. 
  (K) betyder kirkekaffe ifm gudstjenesten.  
  (M) betyder mindegudstjeneste med oplæsning af navne på afdøde i  
         sognet siden sidste år.    

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 gam-
le 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 salmer-
ne op” sammen med os, - og snak og kaffe bliver 
der også altid tid til. 

 



 
SEPTEMBER: 
  6. Cykelgudstjeneste * 
 15. Valgforsamling vedr. menighedsrådet * 
 22.  Menighedsrådsmøde 
 26. Stidag * 
 27. Høstgudstjeneste * 
    
 

OKTOBER: 
 14. Syng dig glad * 
 22. Torsdagshygge starter * 
 28. 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 

Guldbrudepar 

Torsdagshygge i Forsamlingshuset 
Starter igen den 22. oktober. 

Vi mødes i Forsamlingshuset kl. 9.30 til kaffe og rundstykker, sang og 
spil. Pris kr. 20,-. Arrangementet gentages hver torsdag samme tid og 
sted. 

Kom og vær med til hyggelige formiddage! 
 

Sogneforeningen - Forsamlingshuset - Menighedsrådet 


