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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:  Lene Hvergel            51 36 45 52 
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: henning2@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       23 62 14 51 
  E-mail: slgu-kasserer@lyne.dk 
Sekretær:  Jeanne Christensen   61 60 48 16 
  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 

 Vinterfest 
På grund af de aktuelle restriktioner er vi desværre nødt til at undlade at 

afholde vinterfest i 2021. Vi glæder os til forhåbentlig at kunne gennem-
føre en vinterfest i 2022. 

Vinterfest Generalforsamling 
Den årlige generalforsamling i Forsamlingshuset udskydes indtil de 
skrappe restriktioner bliver lempet. 

 
   

 STRELLEV JAGTFORENING   

 

Generalforsamling 
Strellev Jagtforenings generalforsamling, der skulle være afholdt lørdag 
den 6. februar, udskydes indtil forsamlingsforbuddet ophæves/lempes. 
 

Reguleringsjagt 
 

Den årlige reguleringsjagt på ræv den 6. februar aflyses på grund af for-
samlingsforbuddet. 
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    Strellev  
    Sogneforening 

 

Generalforsamling 
 

Sogneforeningen afholder generalforsamling i Forsamlingshuset tirsdag 
den 23. februar kl. 19.30. 
  
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være for-
manden, Robert Hansen i hænde senest den 16. februar. 

Bestyrelsen 

Metalcontaineren ved cykelpar-
ken. 
 

Containeren er KUN til metal, IKKE til 
møbler, håndvaske, toiletter o.a.! 
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Torsdagshygge i Forsamlingshuset 
 

Er  aflyst, så længe restriktionerne gør det umuligt at genemføre. 

 K i rke ny t  

Faldet toner ud i opstigningen. 
Det er titlen på det billede, der føl-
ger med dette indlæg. 
Det stammer fra en smuk bog, der 
hedder Flydende kyster. Fotografen 
hedder Britta Egebjerg, og det er 
også hende, der har givet billederne 
titler. En meget smuk bog, jeg kun 
kan anbefale. 
Træerne står på kanten, næste 
skridt vil føre til et frit fald – ned i 
det dybe vand.  

Sådan kan vi mennesker også godt  
føle det nogle gange. At vi står på 
kanten til et fald; vi ved ikke, hvad 
der venter os. Måske i særdeleshed 
i år: vi har lige begyndt på nye  
uger og dage, forventning og glæde 
er ofte forbundet med det.  
Men det er som om, vi holder vej-
ret, for vi lever med en virus, hvis  

fortsættes næste side 
 



 K i rke ny t  
greb tilsyneladende bliver stadigt 
hårdere.  
Vi må være endnu færre sammen, 
vi skal holde endnu større afstand. 
Vil det ingen ende tage?  
Vi kan mødes i naturen eller - end-
nu - i kirkens rum. Et rum, hvor der 
er højt til loftet, både helt konkret, 
men også i overført betydning. Vi 
er fælles om her at vende tankerne 
mod noget andet og større end det, 
der ellers fylder meget lige nu; 
smittetal, antal vaccinationer, syge 
og døde. 
Og jo, så håber vi på en vaccine og 
at vi alle igen – til sommer – må 
kunne leve sammen uden restrikti-
oner.  
Så håbet er der. Måske er det spin-
kelt, men det er der dog og kan på 
sin egen måde fortælle os om en 
opstigning.  
Normalt når vi falder, ja, så ligger 
vi dér – det kan være både mentalt 
og rent fysisk. 
Mon ikke vi alle har prøvet at fal-
de. Det er ikke nogen rar oplevelse 
og vi springer da også, hvis muligt, 
op så hurtigt vi kan. I håbet om at 
der ikke var nogen, der så noget. 
Vores sårbarhed må helst ikke ses. 
Kæmper vi med tunge tanker og 
tristhed, ja så holder vi os også ofte 
for os selv, vi vil ikke være til be-
svær, og omgangskredsen behøver 
ikke at vide noget om det. Vi isole-
rer os. 

Lige nu lever vi med isolation – og 
vi ved, at ensomheden stortrives, 
og har tag i mange af os. Vi prøver 
at holde kontakt på den ene eller 
anden måde. Men det er som om, 
det bliver sværere – der er en stor 
samværssult, som gnaver i maven 
og sindet. 
Faldet toner ud i opstigningen. To-
ner ud! Det får mig til at tænke på 
musik, at musikken langsomt toner 
ud, bliver svagere og svagere. Æn-
drer karakter. Musik kan gå fra mol 
til dur – det gør den blandt andet i 
Lisbeth Smedegaard Andersens 
salme: ”Det var så forunderligt 
klart i nat.” Mol, som første halv-
del af hvert vers er skrevet i under-
streger det triste, den grå og mørke 
vinter, det der tynger og knuger os. 
Men sidste del af salmen toner ud i 
dur. Der er mere at sige—der er et 
håb, der bærer. En stjerne, der ly-
ser, og som vi kan følge, ligesom 
de vise mænd gjorde og kom til 
barnet i krybben i Betlehem.  Et lys 
der skinner i mørket og peger frem 
mod en opstigning, et forår. Faldet 
mister sin ensidige betydning af 
noget negativt. Der er meget mere 
at sige til hver enkelt af os end kun 
at holde fast i faldet. Det toner ud 
og bliver til noget andet, noget me-
re – måske til en opstigning, netop 
på grund af håbet. 
Toner ud kan også lede tankerne 
hen på et maleri, på farver der to-
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 K i rke ny t  

   

         GUDSTJENESTER I STRELLEV KIRKE                                                                                         
   

 FEBRUAR: 
   7. Seksagesima   09.00 Juul  
 14. Fastelavn   Ingen 
 21. 1. s. i fasten   09.00 Holst-Larsen 
 28. 2. s. i fasten   Ingen 
 
 MARTS: 
  7.  3. s. i fasten    09.00 Holst-Larsen 
 14. 4. s. i fasten   10.30 Juul 
 21. Mariæ bebudelse  Ingen 
 28. Palmesøndag  10.30 Holst-Larsen 
 
 APRIL: 
   1. Skærtorsdag   19.30 Holst-Larsen 
   2. Langfredag   Ingen 
   4. Påskedag   10.30 Juul 
   5. 2. påskedag   Ingen 
 11. 1. s. e. påske   Ingen 
 18. 2. s. e. påske   09.00 Holst-Larsen 
 25. 3. s. e. påske   10.30 Juul 
 

Der henvises til infotavlen ved kirken. 

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. 

ner ud i forskellige nuancer. Man 
kan tale om en farvetone. En farve 
kan tone ud i hhv. mørkere og lyse-
re nuancer. Vores livs maleri kan på 
visse strækninger være tonet i mør-
ke og triste farver. Når vi mister og 
savner, er farverne mørke. Men selv 
de kan tone ud i lysere nuancer. Og-
så der er håbet til stede og farver 
med på vores livspalet. 
Paulus – den store apostel i det ny 
testamente siger det samme (2.KOR 
4,9), men med nogle andre ord: ”Vi 

slås til jorden, men går ikke til 
grunde”. 
Faldet toner ud i opstigningen. Vi 
slås nok til jorden, men vi går ikke 

til grunde, for håbet om og troen på 
at Gud vandrer med os, løfter os, 
giver os fortrøstning og mod, så vi 

kan se forårets små spirende tegn; 
tegn på liv og opstigning. 

Marianne Holst-Larsen 

sognepræst 



 
FEBRUAR: 
    
    23. Generalforsamling, Sogneforeningen * 

     
MARTS: 
 
 
 

      * 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 

Kyndelmisse 


