42. årgang
Nr. 5

2021
Læs bl.a. om
* Nyt fra Strellev Sogneforening
* Nyt fra Forsamlingshuset
* Kirkenyt

Foreningsoversigt:
Strellev Sogneforening:
SLGU:
Formand: Dennis H. Pedersen 42 22 13 39 Forretningsudvalget:
E-mail: strellev@bbsyd.dk
Formand, PR: Lone Clausager 28 55 16 90
Sognets hjemmeside:
www.strellev.dk E-mail: slgu-formand@lyne.dk
Kasserer: Morten Jacobsen
23 62 14 51
E-mail: slgu-kasserer@lyne.dk
Strellev Menighedsråd:
Sekretær: Jeanne Christensen 61 60 48 16
Formand: Ejnar Kudsk
61 46 83 04 E-mail: slgu-sekretær@lyne.dk
Kasserer: Lene Hvergel
51 36 45 52
Graver: Corrie Van der Veen 22 51 15 42 Udvalgsformænd:
60 52 30 61
Kirkens hjemmeside: www.strellevkirke.dk Fodbold: Mette Raunkjær
E-mail: slgu-fodbold@lyne.dk
Præster:
Gymnastik: Mia Christensen 28 94 44 35
Else Juul
20 58 38 32 E-mail: slgu-gymnastik@lyne.dk
E-mail: ej@km.dk
Billard: Kaj Marx
23 96 25 17
Marianne Holst-Larsen
92 43 73 10 E-mail: slgu-billard@lyne.dk
E-mail: mahol@km.dk
Badminton: Kent Sørensen
27 26 73 64
E-mail: slgu-badminton@lyne.dk
Strellev Forsamlingshus:
75 25 02 55 Volleyball: Rasmus Pugflod 61 54 48 36
Formand: Dorte Lundgaard
30 11 79 03 E-mail: slgu-volleyball@lyne.dk
E-mail: dortelundgaard@live.dk
Cykling: Lars C. Nielsen
22 26 42 75
E-mail: slgu-cykling@lyne.dk
Lyne Friskole:
75 25 00 11 Ungdomsklub: Helle Vestergaard
Hjemmeside: www.lynefriskole.dk
61 78 46 64
Formand: Gitte H. Thrane
52 34 55 84 E-mail: slgu-ungdomsklub@lyne.dk
Leder: Lars-Ole Hjorth
61 62 20 03 Sportsuge: E-mail: slgu-formand@lyne.dk
Sommerfest: Kent Sørensen
27 26 73 64
Strellev Vandværk:
Revy til sommerfest
21 22 23 38
Formand: Niels Aksel Dalgas 25 57 99 02 E-mail: revy@lyne.dk
Strellev Jagtforening
Lyne Hallen:
Formand: Henning Jensen
51 50 60 38 Formand: Kristian Dahl
E-mail: henning2@godmail.dk
Bestyrer: Jeanette Sørensen
Kasserer: Knud Jensen
20 27 93 83 E-mail: hallen@lyne.dk
Hjemmeside: www.strellevjagt.dk

75 25 03 83
20 22 07 87
22 24 41 73

Bladudvalget:
Redaktør: Ejnar Kudsk
61 46 83 04
E-mail: ejnarkudsk@outlook.dk

2

Nyt fra
Forsamlingshuset

Julemarked

Forsamlingshuset og Strellev Loppemarked afholder julemarked den
6. november og den 4.. december kl. 10.00 -16.00.
Der vil være salg af Gade & Juul-smykker, julepynt, Biosol-produkter,
drejede ting, blomster og en mængde andre spændende ting.
Der kan købes gløgg og æbleskiver.

Julebasar
i Strellev Forsamlingshus fredag d. 26. november.
Basaren åbner klokken 17.00.
Flæskesteg serveres kl. 18.00.
Kl. ca. 20.15 udtrækkes de heldige
vindere af basargaverne.

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!

Vinterfest

Forsamlingshuset inviterer til vinterfest den 25. februar 2022.
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Strellev
Sogneforening
Stidag den 25. september.
Tak til de fremmødte til stidagen. Det var dejligt også at se nogle af de
nytilflyttede borgere!
Der blev revet blade, savet træer ned, malet
grillhytte, beskåret buske, og flagstangen blev
rengjort.
Dagen blev som sædvanlig afsluttet med grillpølser og en øl/sodavand.
Alle kan møde op, der er ingen der skal yde
mere end man kan.

Kontingent til Sogneforeningen
I løbet af november-december kommer bestyrelsen rundt og opkræver
kontingent for 2022.
Kr. 100,- pr. person.
Hvis du vil have indflydelse Så meld dig ind!

Metalcontaineren ved cykelparken.
Containeren er KUN til metal, IKKE til
møbler, håndvaske, toiletter o.a.!
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K i rk e n y t
Advents-musikgudstjeneste og kaffebord
Søndag den 5. december kl. 19.00 inviterer menighedsrådet til den traditionelle advents-musikgudstjeneste i Strellev Kirke.
Ved gudstjenesten medvirker Billund Pigekantori under ledelse af organist Chrïstine Toft Kristensen og akkompagneret af Ronnie Flyvbjerg
Olesen.
Koret har efter
oprettelsen i 2015
opnået en fantastisk dygtighed,
og koret har medvirket ved koncerter over hele
landet.
Koret vil ved adventsgudstjenesten fremføre
kendte og mindre
kendte julesalmer
og –sange.
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til kaffebord i Forsamlingshuset, hvor koret ligeledes vil underholde.
Alle er velkommen både i kirken og i Forsamlingshuset.

Nytårsgudstjeneste
Som det har været tilfældet en del år, er der ved nytårsaftensgudstjenesten den 31. december kl. 16.00 mulighed for
at ønske hinanden godt nytår med et glas champagne og et
stykke kransekage.
Redaktionen ønsker bladets læsere
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
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K i rk e n y t
”Året har 16 måneder: November,
december, januar, februar, marts,
april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, november, november, november.”

Sådan skrev den
danske digter
Henrik Nordbrandt i 1986 i
digtsamlingen
”Håndens skælven i november”.
Og i hans beskrivelse af året er der
altså november en hel del gange – 5
i alt. Gentagelsen understreger den
lange, mørke, blæsende og regnfulde tid, vi står overfor. Og som kan
synes uendelig. Bladene er næsten
alle faldet af træerne, vintertid er
begyndt, og terrassen er tømt for
længst. Vi står foran den sidste del
af 2021, der er et par måneder tilbage, og derfor sker det næsten automatisk, at tankerne går på vandring
i de måneder, der er gået: Året 2021
begyndte med en lukket kirke, da
corona havde sat julen og nytåret
helt på stand by. Vi skulle helst afholde os fra at mødes overhovedet,
og hvis vi gjorde det så kun med
meget få – indercirklen kan vi sige.
Al undervisning foregik pr computer – og vi så kun vores konfirmander via skærmen. Alt var lukket ned
og det føltes som om vi var gået i
hi, isoleret fra hinanden. En tid,
hvor vi blev klar over vigtigheden,
ja ligefrem nødvendigheden af sam6

vær og fællesskab, men hvor vi i
ønsket om at passe på hinanden
fulgte regler og anbefalinger.
Heldigvis skete der med udbredelsen af vaccinationen, foråret og
sommeren en stadig større åbning
af samfundet – vi så alle frem til de
skelsættende datoer, hvor der efterhånden blev åbnet mere og mere.
Samfundet og livet kom så småt til
at ligne det, vi så længe havde vi
længtes efter: Efterhånden kunne vi
mødes og samles næsten som vi
ønskede det. Onsdag den 11.august
står for mig som ganske særlig: vi
fik meddelelsen om at afstand og
arealkrav i kirken var ophævet – og
vi skulle fejre konfirmation i Ølgod
kirke d. 14. Det var skønt at kunne
sende mails til de mange familier
og sige at de nu kunne have flere
med i kirken – Det var dejligt!
Mange fester er blevet holdt i sensommer og efterår, udskudte dåb og
bryllupper, runde fødselsdage, endelig kunne vi feste og nyde fællesskabet.
Samfundet er oppe i fulde omdrejninger igen, og pludselig synes det
så lang tid siden, da vi ikke måtte
ses og alt var lukket ned. Mærkeligt, som vi mennesker er i stand til
at indrette os og ligeledes hurtigt
glemme, hvordan det var.
Men corona er her stadig, den er
blevet en følgesvend. På trods af
vaccinationer, afstand og håndsprit
kan den stadig ramme os, men forfortsættes næste side

K i rk e n y t
håbentlig mindre hårdt.
5 * november på et år – det er da
ikke til at overskue. Hvordan klarer
vi det? Heldigvis kan en af de store
adventssalmer hjælpe os:
Skyerne gråner og løvet falder.
Fuglene synger ej mer.
Vinteren truer og natten kalder;
Blomsterne sukker: det sner.
Og dog bærer blus vi med glæde!
I den mørke tid tænder vi lys – eller
bærer blus, som der står i salmen.
Vi dekorerer hjem og kirke med
adventskransen og tænder for hver
søndag et lys mere, indtil de alle
fire lyser og peger frem mod julen,
hvor lyset endegyldigt vinder over

mørket. Julen, hvor vi fejrer Jesu
fødsel, Guds komme til jorden.
November er en mørk tid, fuld af
regn, blæst og kulde. Men vi tænder
lys i mørket og jager dermed mørket på flugt. Om der er 1 eller
5xnovember. Lyset giver os varme.
Det giver os forventning og håb –
om et nyt godt år med fællesskab
og samvær.
Tak for samvær i kirken og ved
Sankt Hansbålet i brinkerne. Vi ser tilbage
og vi ser frem. Glædelig advent!
Marianne
Holst-Larsen
Sognepræst

GUDSTJENESTER I STRELLEV KIRKE
NOVEMBER:
7. Alle helgens dag 16.00 Juul
14. 24. s. e. trinitatis Ingen
21. Sidste s. i kirkeåret 09.00 Juul
28. 1. s. i advent
Ingen
DECEMBER:
5. 2. s. i advent
12. 3. s. i advent
19. 4. s. i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. 2. juledag
31. Nytårsaften

19.00 Juul (Koncert)
Ingen
09.00 Holst-Larsen
14.30 Juul
10.30 Holst-Larsen
Ingen
16.00 Juul

Kirkebil

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

JANUAR: Gudstjenesterne i januar er ikke fastlagt ved redaktionens
slutning. Der henvises til Info-tavlen ved kirkens P-plads.
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Pynt ved høstgudstjenesten

Aktivitetskalender
NOVEMBER
3.
Syng dig glad
6.
Julemarked *
17.
Syng dig glad
24.
Menighedsrådsmøde
26.
Julebasar *
DECEMBER:
1.
Syng dig glad
4.
Julemarked *
5.
Advents-musikgudstjeneste *
15.
Syng dig glad
31.
Nytårsgudstjeneste *

JANUAR:

* 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.

