41. årgang
Nr. 5

2020
Læs bl.a. om
* Nyt fra Strellev Forsamlingshus
* Nyt fra Strellev Jagtforening
* Nyt fra Strellev Sogneforening
* Nyt fra SLGU
* 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: Morten Jacobsen
23 62 14 51
Strellev Menighedsråd:
E-mail: slgu-kasserer@lyne.dk
Formand: Ejnar Kudsk
61 46 83 04 Sekretær: Jeanne Christensen 61 60 48 16
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: henning2@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

Nyt fra
Forsamlingshuset

Julemarked
Strellev Forsamlingshus og Strellev Loppemarked afholder julemarked
søndag den 15. november og søndag den 13. december fra 10-15.
Der vil være salg af smykker, julepynt, træting og en masse andre
spændende ting.
Der vil være mulighed for at købe gløgg og æbleskiver.

Julebasar
i Strellev Forsamlingshus fredag d. 27. november 2020.
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: 100,- 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!

3

Rengøring i forsamlingshuset:
På baggrund af Covid-19 har vi været nødt til at udsætte den årlige
hovedrengøring i forsamlingshuset.
Da der stadig er virus iblandt os, vil vi i år
forsøge at klare rengøringen på en anderledes måde:
Hvis man har lyst til at ofre et par timer på
at udføre et lille job, beder vi om, at man
vil ringe på tlf. 30 11 79 03.
Så vil man kunne udvælge sig et ”job” ud
fra ”først til mølle” princippet. Arbejdet
kan udføres, når man har tid og lyst. Nøglen kan hentes på Adsbølvej 2.
Har man lyst til at gå sammen 2-3 stykker, er det helt ok!
Håber på forståelse for vores måde at gribe sagen an på i år!

STRELLEV JAGTFORENING
Generalforsamling

Strellev Jagtforening holder generalforsamling lørdag den 6. februar i
Forsamlingshuset. Generalforsamlingen starter med fællesspisning.
Tilmelding til formanden Henning Jensen, tlf. 5150 6038.
mail: henning2@godmail.dk

Reguleringsjagt
Den årlige reguleringsjagt på ræv holdes den 6. februar.
Der er morgenmad i Forsamlingshuset kl. 8 og frokost samme sted kl. ca.
12.
Jagten slutter ca. kl. 15.30.
Tilmelding til formanden, Henning Jensen,
tlf. 5150 6038,
mail: henning2@godmail.dk
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Strellev
Sogneforening
Stidag
Tak for det fine fremmøde til stidagen den 26.
september.
Der blev malet legehuse, beskåret træer og
buske samt revet stier.
Det var en hyggelig dag.

Medlemskort
Sogneforeningen sælger medlemskort i
november og december.

Metalcontaineren ved cykelparken.
Containeren er KUN til metal, IKKE til
møbler, håndvaske, toiletter o.a.!

Lyne Hallen
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med:
Formand:
Kristian Dahl
Næstformand: Doris Højgaard Sørensen
Kasserer og
sekretær:
Trine Rønning Pedersen
Claus Kristensen
Tom Henriksen
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Strellev-Lyne Gymnastik og Ungdomsforening
Yin yoga i Lyne
Min baggrund er, at jeg har dyrket yin yoga 1 - 2 gange om ugen de seneste 4 år. Derudover har jeg været på weekend- og ugeophold med yin yoga, og jeg har vikarieret for min yogainstruktør i hendes ferier.
Det er svært at beskrive, hvad yin yoga vil gøre for dig, for det er meget
individuelt, hvordan det opleves – og måske endda forskelligt fra gang til
gang. Om yin yoga kan jeg fortælle at:
Det er for alle med en krop (tykke, tynde, unge, gamle, mænd og kvin
der (M/K hold)).
Vi arbejder med åndedrættet i liggende og siddende stillinger.
Vi arbejder med at smidiggøre kroppens bindevæv for derved at lindre
Smerter.
Vi arbejder med at skabe ro, balance, velvære og plads i kroppen.
Der er intet religiøst i min yin yoga.
Lidt om dig: Du er mellem 18 og 90 år (evt. ældre).
Vil gerne forbedre din sport, din holdning eller noget helt tredie.
Har en skavank, du har lært at leve med, men ønsker at leve med den
på en ny måde.
Ønsker en bedre hverdag / en bedre udgave af dig selv.
Praktik: Vi mødes i Lyne Hallen mandag fra 17.15 til 18.15 med start i
uge 43. Pris for 9 gange frem til jul 450 kr. eller 60 kr. gang.
Medbring:
Liggeunderlag
1-2 yogablokke (kan købes/lejes hos mig)
Tæppe
Håndklæde og tørklæde
Tag lunt og behageligt tøj på.
Jeg håber, I er blevet nysgerrige, og har lyst til at prøve yin yoga.
Birgit Kirk Sunesen
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K i rk e n y t
Nyt fra kirkegården
Det var med spænding i maven, jeg cyklede på arbejde den 31. august.
Det var denne dag vi skulle starte med trin 2 i udviklingsplanen for Strellev Kirkegård.
På kirkegården nord for kirken blev alle buske gravet op og alt grus blev
fjernet. Der blev kørt 15 m3 jord ind og jævnet ud.
Det var et stort projekt for en gammel graver som mig, men også utrolig
spændende at få lov at være en del af.
Tre store containere fyldt med grene, jord, sten og buske blev kørt afsted
til lossepladsen.
Der blev sået græs og anlagt fem bede med paradisæbletræer og stauder
og med en potentilla placeret i hvert hjørne af bedene. Til sommer vil det
give mange glade farver.
Der er ligeledes plantet rododendron, der kan få lov at blive stor med tiden og give kirkegården noget karakter. Rododendron er grønne om vinteren og farverige om foråret.
I forbindelse med omlægningen er der
lavet en ny afdeling til plænebegravelser. Det er en afdeling til både kiste- og
urnebegravelser, men uden hække, buske og bede. Der er blot græs og et en
stenplade i græsset med den begravedes navn.
Allerede nu kan man se, at kirkegården
får et mere et parklignende udtryk.
Jeg håber, at alle bliver glade for kirkegårdens nye udseende, som nu står færdigt og er tilpasset fremtiden.
Jeg tager inden længe hul på grandækningen på samme måde, som jeg plejer at gøre, på plade, for at minimere
knæliggende arbejde.
Ved renoveringen af kirkegården blev der fjernet mange buske, som jeg
gerne klipper i og bruger til at lave dekorationer af. Hvis nogen har noget i haven, som må beskæres, så giv lige besked, jeg kommer gerne forbi og beskærer disse buske, mod at jeg må bruge afklippet til dekorationer.
Corrie van der Veen
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K i rk e n y t
.Juleaftensgudstjenesten

Juleaftensgudstjenesten forventes i år at blive afholdt i Forsamlingshuset.
Normalt er kirken fyldt op med glade mennesker til denne gudstjeneste,
men på grund af coronarestriktionerne kan der kun være 19 deltagere til
gudstjenester i denne tid.
Derfor finder vi i menighedsrådet ikke, at det vil blive en festlig julegudstjeneste, når så få kan deltage, og de, der ikke kan få en plads i kirken må gå forgæves.

Rådet har derfor besluttet at såfremt restriktionerne fortsat er gældende til
jul flyttes gudstjenesten til Forsamlingshuset, hvor vi forventer at mange
flere kan være med. Vi vil bestræbe os på, at pynte lidt op, så de ydre
rammer også kan medvirke til, at det kan blive en glad og festlig gudstjeneste, selv om det ikke er i kirken.
Det er vort håb, at alle, der gerne vil til julegudstjeneste vil være med til
at gøre denne anderledes gudstjeneste så festlig som muligt.
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K i rk e n y t
Torsdagshygge i Forsamlingshuset
Vi mødes i Forsamlingshuset kl. 9.30 til kaffe og rundstykker, sang og
spil. Pris kr. 20,-.

Kom og vær med til hyggelige formiddage!
Sogneforeningen - Forsamlingshuset - Menighedsrådet

Gamle gravsten
I forbindelse med renoveringen af kirkegården er der blevet mere plads
til gamle gravsten. Vi i menighedsrådet er derfor interesseret i at få hjælp
til at sætte de gamle gravsten sådan, at de i videst mulig omfang hører
sammen slægtsvis. Til det vil vi gerne bede om, at de beboere i Strellev,
der ved noget om de gamle slægter i sognet henvender sig til graveren
for at hjælpe med den opgave. På forhånd tak!
Julen er gavernes fest, siger man.
Både fysiske butikker og onlinebutikker sælger da også masser af gaver i tiden op til jul. I biblen står
der, at Gud elsker en glad giver.
Man skal ikke give, fordi man føler
sig presset til det; enhver skal give,
som han har hjerte til, så man altså
giver af glæde, ikke under tvang.
Meningen er ikke, at vi skal gå i
overtræk på kontoen for at give sto-

re og flotte gaver, men at vi skal
tænke på andre, og give det, vi synes, vi kan undvære, til dem, der
har behov. At det er omtanken, der
betyder noget, og ikke værdien af
gaven, fremgår af denne lille fortælling:
Det er Berlin i årene lige efter krigen. Den gamle apoteker er død.
Hans tre sønner er samlet for at
fortsættes næste side
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K i rk e n y t
gøre boet op og dele hans ting
imellem sig. I et skab med forskellige kostbarheder finder sønnerne
noget underligt. En mærkelig
klump, grå og hård som ler, der er
æltet af barnehænder. Forsigtigt
tager de klumpen ud i den tro, at
det er en særlig kostbarhed. Og det
er det sådan set også - bare ikke i
den betydning, som de forestiller
sig. Det er et gammelt, tørt og støvet stykke brød. Brødet har en ganske særlig historie, som de får fortalt af apotekerens husholderske.

dommen boede en gammel enke
helt alene. Hun kunne nok trænge
til lidt opmuntring. Så fik hun brødet. Men dermed var brødets rejse
ikke slut. I kælderlejligheden havde enken en datter med tre små
børn. Deres far var meldt savnet
ved fronten. Og hun vidste, hvor
lidt de havde at leve af dernede. Så
nu fik de brødet.
Men moren med de tre børn tænkte
straks på apotekeren. Hun havde
hørt, at han var syg. Og han havde
hjulpet hende med gratis medicin
til den yngste af pigerne. Han har
mere brug for det end os, tænkte
hun. Og så bar hun brødet op til
ham. Apotekeren genkendte straks
brødet og sagde: Så længe der er
kærlighed imellem os, så vi vil dele
det sidste stykke brød med hinanden, så er vi alle sammen rige og
har ingenting at frygte.

Det var under krigen. Alt var udbombet. Der var en forfærdelig nød
og elendighed i byen. Apotekeren
var syg og lå afkræftet i sengen.
Alle sultede, og der var ikke meget
håb for de svageste. Men så en dag
kom postbuddet med en pakke til
apotekeren. Den var fra en af hans
bekendte. I pakken var der et halvt
brød. Det skulle apotekeren have,
så han kunne komme til kræfter. Sådan fortalte husholdersken. Og
nu forstod sønnerne, hvorfor den
Men apotekeren spiste ikke brødet. gamle, tørre brødklump havde fået
For inde hos naboen var der en lille en plads i skabet sammen med alle
pige, som også var syg. Og apote- kostbarhederne. Den mættede mankeren tænkte ved sig selv: Hvad ge mennesker, uden at en eneste
skal jeg, gamle mand, med et brød, krumme blev spist. Brødet fik dem
når barnet trænger så meget mere
til at føle sig rige, fordi de havde
til det? Og så fik nabofamilien brødet. Men nabokonen beholdt heller noget at dele af.
Else Juul,
ikke brødet. For oppe i den lille,
Sognepræst
kolde lejlighed øverst oppe i ejen10

K i rk e n y t
Ved valget til menighedsråd den 15. september blev følgende valgt :
Ejnar Kudsk
Jens Krogh
Anders Jensen
Lene Hvergel og
Tage Johannesen.
Kristian Haahr og Kaja Johannesen blev valgt som stedfortrædere.
Det nye menighedsråds funktionsperiode starter den 29. november 2020.
GUDSTJENESTER I
STRELLEV KIRKE
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
DECEMBER:
6 . 2. s. i advent
13. 3. s. i advent
20. 4. s. i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. 2. juledag
27. Julesøndag
31. Nytårsaften

10.30 Juul
Ingen
10.30 Juul
15.00 Juul (F)
10.30 Holst-Larsen
Ingen
Ingen
16.00 Holst-Larsen

Kirkebil

Hvis der ønskes kørsel
til gudstjeneste, bestilles Palles Taxi,
tlf. 75 24 56 92.

Ønskes en præst på
besøg på sygehuset?
Henvendelse til præsten er nødvendig.

Gudstjenesterne i januar måned er endnu ikke fastlagt.
Der henvises til infotavlen ved kirken.
(M) betyder mindegudstjeneste med oplæsning af navne på afdøde i
sognet siden sidste år.
(F) betyder, at juleaftensgudstjenesten afholdes i Forsamlingshuset,
medmindre coronarestriktionerne er ophævet.
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Cykelgudstjeneste

Aktivitetskalender
NOVEMBER:
11. Syng dig glad
15. Julemarked*
19. Konstituerende menighedsrådsmøde
25. Syng dig glad
27. Julebasar i Forsamlingshuset *
DECEMBER:
9. Syng dig glad
13. Julemarked *
JANUAR:
13. 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.

