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Nyt fra
Forsamlingshuset
Da det, på grund af Corona, ikke var lovligt at ”stemme dørklokker” i år,
valgte vi at køre rundt og droppe medlemskortet i postkassen hos medlemmerne. Det viste sig at blive en succes, idet næsten alle har betalt for
medlemskabet.
Skulle der stadig være nogle, der har lyst til at støtte forsamlingshuset, er
det stadig muligt enten at betale via MobilePay eller på Adsbølvej 2.
Grillaften i forsamlingshuset fredag d. 20. august kl. 18.00.
I år har vi fået lov at afholde vores grillaften i Strellev Cykelklubs grillhytte, hvor der er fine borde og bænke, så maden kan
nydes i det fri.
Skulle det vise sig at blive
regnvejr, trækker vi ind i
Forsamlingshuset med arrangementet.
Der vil være 3 forskellige
slags kød, bagte kartofler
med hvidløgssmør, salatbar og flutes.
Kuvertpris 100,- kr.
Drikkevarer kan købes.
Kaffe og kage er inkluderet i prisen.
Af hensyn til madindkøb beder vi om tilmelding på tlf 3011 7903 ell.
6129 0845 senest 5 dage før.
Kommende arrangementer i Strellev Forsamlingshus:
Sidste fredag i september: En aften med ”Muntre Toner”.
Erling Simmelsgaard og orkester. (Se næste nummer)
Sidste fredag i oktober: Ålegilde. (Se næste nummer)
Sidste fredag i november: Julemarked. ( Mere senere)
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Strellev
Sogneforening
Generalforsamling
Strellev Sogneforening afholder generalforsamling i Forsamlingshuset
onsdag den 9. juni kl. 19.30.
Dagsorden jfr. vedtægterne. Evt. forslag skal være formanden, Robert
Hansen, i hænde senest en uge før mødets afholdelse. Robert har tlf.
2235 9868 og mail: robert@hansen.mail.dk.
Sankt Hans-aften.
Sogneforeningen holder Skt. Hans
aften i Brinkerne den 23. juni kl. 18.
Den mangeårige tradition med bål i
Brinkerne fortsætter også i år.
Der bliver stegt pølser mm på grillen,
og der serveres kartoffelsalat. Drikkevarer mm kan købes i teltet.
Kl. 20 tændes bålet og vi synger midsommervisen. Årets båltaler er sognepræst Marianne Holst-Larsen.

Metalcontaineren ved cykelparken.
Containeren er KUN til metal, IKKE til
møbler, håndvaske, toiletter o.a.!
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Sommer i Danmark
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Udpluk af notat fremsendt til Varde kommune vedrørende
Cykelstiprojekt mellem Strellev via Mejlvang til Ølgod
Med fremsendelse af projektforslaget til Varde Kommune pr. 4. januar 2020, gives formel ansøgning om etablering af en cykelsti mellem Strellev og Ølgod via Mejlvang.
I samarbejde med bestyrelsen for Strellev Sogneforening samt bestyrelsen for Ølgod og
Omegns Rideklub har Trafikgruppen over sommeren 2020 udarbejdet et projektforslag
med brugeranalyser og skitseforslag, som forhåbentlig kan inspirere og medvirke til en
snarlig beslutning om etablering af en cykelsti mellem Strellev og Ølgod via Mejlvang.
Hvorfor en cykelsti mellem Strellev og Ølgod?

Ønske om at forebygge alvorlige ulykker på vejstrækninger som i dag ikke er brugervenlige for cyklister & motionister.
Lynevej er en smal vej med en del sving, samtidig en vej hvor farten på visse steder kan
blive høj. Megen trafik i hverdagen af personbiler og lastbiler samt en del landbrugsrelateret transport gør vejen usikker og farlig.
Vejen gennem Mejlvang er fri af gennemkørende lastbiltrafik, men uanset dette, så er
der stor trafikal aktivitet, en del skarpe sving hvor oversigtsforholdene på visse steder er
meget ringe.
Samtidig er vejen meget smal hvilket gør cykelforholdene for de mange brugere af Rideklubben og cyklende mellem Strellev og Ølgod usikker og farlig.
Cykelsti projektet vil ikke kun tilgodese cyklister fra Strellev og Rideklubben. Motionister og cyklister fra Ølgod, får en mere trafiksikker mulighed for at gå, løbe eller cykle
rundt i naturen omkring Ølgod. Illustration ses på billede 3.
Spørgeskemaundersøgelse
De to foreninger har gennem en spørgeskemaundersøgelse i Strellev by og opland samt
hos brugere af Rideklubben indsamlet analysedata af potentielle cykelsti brugere.
Besvarelserne skal tolkes som svar fra allerede tilstedeværende cyklister på strækningen, men også kommende cyklister som vil benytte strækningen, når denne bliver en
mere sikker løsning.
Det fremgår af undersøgelsen, at flere i dag undlader at lade børn cykle på den nuværende strækning af frygt for den store trafikmængde, kombineret med en smal vej med
mange sving, hvor farten visse steder kan blive høj.
Spørgeskemaundersøgelser er ikke foretaget på mulige cyklister og brugere af cykelstien fra Ølgod. Det vurderes dog, at en stor del Ølgod borgere også vil få glæde af cykelstietableringen.
Trafiktælling
Trafikgruppen har i juli måned forespurgt Varde Kommune om at gennemfører trafikmålinger på de omtalte strækninger. Disse måltal er modtaget den 4. januar 2021.
Hvad betyder tallene, hvorledes er tallene i forhold til andre målinger? Trafikgruppen
har lavet en mini analyse, med følgende kommentar.
6

Hovedvej 12
Strækning
Ølgod - Hoven
Ølgod - Tistrup

Døgntrafik
3.217
4.285

Lynevej (ikke hovedvej)
Døgntrafik
1.436
1.436

Trafiktæthed i forhold til hovedvej
45 %
34 %

38 %

Umiddelbart så vurderer Trafikgruppen at en trafikmængde på 38 % af en betydelig hovedvej, er en væsentlig mængde trafik på en almindelig landevej.
Udover en væsentlig trafikmængde på Lynevej, er det meget bekymrende at hastighedsbegrænsningen på 80 km/time overskrides i 56,7 % af målingerne, endda 29 % af målingerne med 10 km/time eller mere i overskridelse.
Ser man på tal fra Mejlvangvej er trafikmængden noget mindre, dette skyldes vejen er
mere lokal end Lynevej. En vej med endnu dårligere trafikforhold, vejen er smal og indeholder en del sving, hvor nogle har meget dårlig oversigt. Trafikgruppen kan undres
over at hastighedsbegrænsningen er 80 km/time.
På trods af mange sving og til tider dårlige oversigtsforhold, ses der alligevel hastighedsoverskridelser.
Trafikgruppen vurderer trafikmængden på strækningen er væsentlig! Dette sammenholdt
med antallet af cyklister fra spørgeskemaundersøgelserne, bestyrker behovet for etablering af en cykelsti på strækningen mellem Strellev og Ølgod via Mejlvang.
Trafikgruppen håber naturligvis Varde kommune og eventuelle andre myndigheder ser
samme behov.
Linjeføringen
Det er naturligvis op til kommunens tekniske stab og kyndighed at bestemme den endelige placering og udformning af cykelstiens placering. Trafikgruppen har gjort sig sine
overvejelser som skitseret på billede 1 og billede 2:
Billede 1:
Skitse af linjeføringen gennem Mejlvang. Vejen er smal og vil højest sandsynlig have
behov for en udvidelse uanset om der etableres en 2-i-1 vej/cykelsti eller en separat cykelsti.
1

7

Billede 2:
Skitse af linjeføring mellem Strellev by via Lynevej mod Ølgod til Mejlvangvej, hvor
cykelstien således vil fortsætte gennem Mejlvang.
2

Billede 3:
En ny mulighed opstår, en mere sikker motionstur såsom at gå, løbe eller cykle rundt i
naturen omkring Ølgod:
1 Mejlvangvej med ny cykelsti
2 Lynevej med ny cykelsti
3 Baunshøjvej
4 Natursti gennem arealet ved Skærbækmølle Ølgod Golfklub
5 Bøllundvej
3
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Status pr maj 2021 er:
04-01-2021 Fra Preben Friis-Hauge Byrådsmedlem og Udvalgsformand, Varde Kommune:
”Thomas Jaap vil sikre, at jeres ønske lægges “på sagen”, så den kan blive en del af
sagsfremstillingen næste gang Plan- og Teknikudvalget skal prioritere cykelstiønsker i Varde Kommune”.
19-01-2021 Fra Lars Teglgaard (V), Byrådsmedlem Varde Kommune, Kultur & Fritid
(næstformand)
”Børn & Læring, Kultur & Fritid, Vi har i dag i udvalget valgt at kategorisere Lynevej som trafikfarlig.”
Trafikgruppen/Udviklingsrådet har møde med Thomas Japp og Lotte Bøgelund Hansen
den 20. maj om forskellige trafikale forslag og problemstillinger i Ølgod og omegn. Her
planlægger vi en køretur langs strækningen, hvor vi ønsker cykelstien placeret.
Det er vort håb, at projektet helt eller delvist kommer med i Budget 2022.

John Sandholm
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K i rk e n y t
En sommer med håb og fortrøstning.
Vi begynder nu på sommermånederne, som vi i den grad længes efter. Foråret har bygget op, og vi ser
nu frem til varme og ferie.
Alt er grønt omkring os. Der er en
frodighed og en grønhed, der gør
godt for både sjæl og legeme. Det
gør noget ved os – hjælper på vores
livssyn og omgang med hinanden.
Skønt er det så også, at restriktionerne lempes stadigt mere, og vi
kan forsamles flere og flere.
Den kendte svenske forfatter Astrid
Lindgren skrev i sine erindringer:
”En barndom uden bøger, det er
ingen barndom. Det er som at være
udelukket fra det fortryllede land,
hvor man kan hente den mest sælsomme glæde” Det sagde Astrid
Lindgren i 1956. Astrid Lindgren
har bidraget til at åbne det fortryllede land for 100.000 vis af børn. Når
vi har fået læst eller selv læst op for
vores børn om Pippi, den frie pige,
der bryder med voksenlivets konventioner, eller Emil, der med sine
unoder og træmænd viser os om
kærlighed, venskab, retfærdighed,
eller når hun skriver om døden og
et ubrydeligt fællesskab mellem de
to brødre Tvebak og Jonathan Løvehjerte. Jamen, så er en ny verden
blevet virkelig for os, en verden af
alvor og sjov, hvor perspektivet hos
os for en stund er blevet ændret.
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En af Astrid Lindgrens børn er lille
Ida - Emils lillesøster. En dag skal
der være fest på Katholt, som familien Svenssons gård hedder. Både
Emil og Lille Ida er i deres fineste
tøj. For Idas vedkommende er det
en fin rød kjole og et stivet og hvidt
forklæde. Begge børnene står sammen med Anton, Emils far og iagttager, hvordan han gør klar til at
flaget skal hejses. Men pludselig
kommer karlen Alfred løbende og
siger at soen er ved at fare, så Anton forhindres i at få flaget hejst.
Emil og Ida står med hovedet på
nakken og ser op på flagstangens
top, og Ida forestiller sig, at man
nok deroppefra kan se helt til Mariannelund. For Emil er der jo ikke
langt fra ord til handling, så han
tilbyder at hejse Ida op i flagstangen – og øjnene stråler på den lille
pige. Hvilket eventyr! Op kommer
Ida, og hun nyder udsigten; dog
uden at kunne se helt til Mariannelund – men Lønneberg er også fint.
Nu kommer gæsterne og den fornemme fru Petrell spørger undrende, hvorfor familien Svensson dog
har hejst dannebrog?!
Emils far får et af sine kendte og
tilbagevendende raserianfald over
sønnens unoder, Ida kommer ned
og Emil må i værkstedet for at snitte endnu en træmand. Men Lille Ida
og os med hende fik løftet perspektivet og fik udsyn. Måske er det slet
ikke så ringe at komme op i flag-

K i rk e n y t
stangen og få nærsynet ændret til
udsynet.
Astrid Lindgren har skrevet en skøn
sommervise, som Lille Ida synger i
filmen om Emil fra 1973, der hedder ”Emil og grisepjokket.” Gå på
youtube og søg på Idas sommervise, så kan I høre den.

ændret perspektivet og løftet blikket, hvis vi er kommet dertil, at vi
går med bøjet nakke og indadvendte tanker. Svaler, det grønne løv og
den rislende bæk – det alt sammen
fortæller os, at skabermagten står
på spring. Hele tiden – for at række
ud til os, trække os op af mismodet
og tage nye håbefulde skridt.

Den vise hjælper os med at ændre
nærsynet til udsyn. Den er som en Rigtig god sommer til jer alle.
skabelsesberetning på vers og meMarianne Holst-Larsen
lodi, hvor Vorherre sætter skub i alt
Sognepræst
liv, så vi kan glæde os over det, få
GUDSTJENESTER I STRELLEV KIRKE
JUNI:
6. 1. s. e. trinitatis
13. 2. s. e. trinitatis
20. 3. s. e. trinitatis
27. 4. s. e. trinitatis

09.00 Juul
Ingen
Ingen
10.30 Holst-Larsen

JULI:
4. 5. s. e. trinitatis
11. 6. s. e. trinitatis
18. 7. s. e. trinitatis
25. 8. s. e. trinitatis

09.00 Holst-Larsen
Ingen
Ingen
09.00 Lydeking

AUGUST:
1. 9. s. e. trinitatis
8. 10. s. e. trinitatis
15. 11. s. e. trinitatis
22. 12. s. e. trinitatis
29. 13. s. e. trinitatis

09.00 Juul
Ingen
10.30 Juul
Ingen
10.30 Holst-Larsen

Der henvises til infotavlen ved kirken.
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Glædelig påske!

Aktivitetskalender
JUNI:
9.
16.
23.

Generalforsamling, Sogneforeningen *
Menighedsrådsmøde
Skt. Hans-aften i Brinkerne *

JULI:
AUGUST:
19.
Menighedsrådsmøde
20.
Grillaften *

* 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.

