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Nyt fra
Forsamlingshuset
ÅLEGILDE i Strellev Forsamlingshus
Fredag d. 28. oktober kl. 19.00 – 01.00.
Der vil være de ål, man kan spise, og hvis man hellere vil have wienerschnitzel, er der også mulighed for det. Der er is til dessert.

Begge dele kræver tilmelding i god tid og senest den 20. oktober på tlf.
30 11 79 03 eller 61 24 08 45.
Det er Søren Nielsen og band, der leverer musikken, så find endelig danseskoene frem!
Prisen for hele aftenen ekskl. drikkevarer er

kr. 250,-
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FÆLLESSANG,
MUSIK OG DANS

i Strellev Forsamlingshus fredag d. 30.9.22 kl. 18:30-22:30

”MUNTRE TONER”
STÅR FOR UNDERHOLDNINGEN

Nyder du at synge, danse eller bare at sidde og lytte, så bliver der rig
mulighed til det denne aften.
Hele aftenen, inkl. 3 stk. smørrebrød, kaffe og småkager kr.
Drikkevarer sælges til fornuftige priser.
Tilmelding inden d. 25.9.22 til på tlf. 3011 7903.
ARR: STRELLEV FORSAMLINGSHUS
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150,-

Strellev
Sogneforening
Stidag.
Så er det tid til at gøre efterårsklart i
Brinkerne. Der afholdes derfor stidag
Lørdag den 29. oktober.
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, kartoffelsalat og drikkevarer.

Torsdagshygge i Forsamlingshuset
starter igen den 6. 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 - Menighedsrådet - Forsamlingshuset

En jerncontainer står på p-pladsen ved
Tarpvej. Sogneforeningen håber meget, at I vil huske at støtte os ved, at I
smider jeres gamle jern i containeren.
Kun til metal!
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Strellev Vandværk

Strellev Vandværk
- Indvinder vand i sand omkring 35
Fremtiden for vandværket. m dybde (filtersætning). Der er er
23 m ler ovenover sandet. Der er
Bestyrelsen indkalder til in- muligvis hydraulisk kontakt mellem
sand og ler. Egentligt god, dog
fomøde i Strellev Forsamusikker beskyttelse af magasinet.
lingshus
Grundvandet er ungt, da boringer
tirsdag den 4. oktober 2022 -ikke
er dybe, ifølge kortlægningen
kl. 19.00.
er vandet delvis kun 25 år undervejs.
I marts måned var bestyrelsen ind- - Der er kun 2 boringer, som ligger
kaldt til møde ved Varde Kommune tæt på hinanden.
angående ”Indsatsplan” for vandværker.
- Der er pesticider i grundvandet,
Der er udfordringer med kvaliteten stigende indhold af bentazon, under
af vandet. Indhold af Bentazon og grænseværdi, men stigende.
pesticider er stigende. Indholdet er - Ifølge kortlægningen er der dybeikke højt, men hvis tendensen fort- re magasiner, som (måske) er egnet
sætter, vil indholdet af Bentazon til indvinding af godt beskyttet
om nogle år være over grænsevær- grundvand af god kvalitet. Både
dien.
kvartært og miocænt sand i store
Problemerne opstår blandt andet dybde.
fordi de 2 boringer ligger tæt på
hinanden og ikke er særlig dybe, Forslag til handlinger:
– filter kun 34-46 meter under ter- - Ny boring til spredning af indvinræn.
dingen og i bedre beskyttet magasin. Desværre en dyr løsning, da der
Se Varde Kommunes referat fra kun er ca. 120 kunder.
mødet for Strellev Vandværk her til
højre.
- Aftaler om varig grundvandsbeskyttelse af landbrugsarealer især
Desuden skal der inden udgangen vest for vandværket for at forebygaf 2022 indgås BNBO aftale med ge forurening af grundvandet (MBL
lodsejer.
24 eller § 26b).
Bestyrelsen vil derfor på mødet in- - Nødforsyning – nødforbindelse til
formere om vores tanker om fremti- andet vandværk, eventuelt ledningsden for Strellev Vandværk.
forbindelse med Ølgod Vandværk
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AKTIVITETER I SLGU FOR SÆSONEN 2022-23
DAG&TID OPSTART TRÆNERE STED

PRIS

BADMINTON
Man 19

5. sept.

Ons 19

7. sept.

Turnering

Man-Tirs

22. aug.

Ikke turnering

Ons 19.30

BILLARD

Pris pr. bane Lyne Hallen
(5 baner)
Pris pr. bane Lyne hallen
(2 baner)
Strellev
Forsamlingshus
Strellev
Forsamlingshus

7. sept.

VOLLEYBALL
Senior/motion

Ons 19

28. sept.

FODBOLD

Mathilde og Lyne Hallen
Pernille

1.800 kr.
1.800 kr.

1.100 kr.
600 kr

650 kr.

Der vil komme et opslag senere, så hold øje med facebook og hjemmeside

GYMNASTIK
Forældre/barn
Årg. 20-21
Springmus

Man 16.30
Tors 16.00 2

26.sept.
9.sept.

Årg. 17-19
Springmix

Tirs 16,00

27. sept.

Motion m/Bente Tors 17.30

8. sept.

Voksen M/K

Man 19.

26.sept.

Yin yoga

Man 17.15

Smart Træning

Ons 19

5.sept.
(halvår)
28.sept.

0.-3– kl.

CYKLING

Lene

Sdr. Vium

Rasmussen Kulturhus

Ida, Henri- Lyne Hallen
ette, Dina mfl
Pernille,
Lyne Hallen
Mille, Katja og Christian
Bente
GymnastikMedum
sal i Lyne
Else og
Sdr. Vium
Kirsten
Kulturhus
Birgit
Gæstehuset
Sunesen
Else
Sdr. Vium
Kulturhus

Skiftende dage uge 43
Vi tænder lyset en gang om ugen,
se facebook eller hjemmeside

400 kr
450 kr
450 kr
450 kr
400 kr
900 kr
300 kr

Strellev
Cykelpark

TILMELDING PÅ WWW.SLGU.DK eller HSV
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Volleyball
Hej med dig!
Skal du være med til volleyball i år? Vi er et mix
hold, hvor alle fra 16 år
kan være med, uanset om
du er begynder eller øvet.
Der vil efter interesse blive tilmeldt et turneringshold,for de som har lyst
til at deltage.
Har man kun lyst til hyggebold og ikke til at deltage i turneringen, er man
velkommen til bare at
træne med hver onsdag.
Vi har opstart den 28/ september/2022 og træner derefter hver onsdag kl.
19.00-20.30 i Lyne Hallen. Kom frisk og spil med.
Træner: Kent Havgaard

Badminton 2022/23

Find din gamle ketcher frem og spørg din ven, nabo eller familie og meld
jer til badminton i Lyne Hallen
Vi har baner klar: Mandag 19.00-20.00 og Onsdag 19.00-20.00
Vi starter op i uge 36.
Tilmelding på lyne.dk/slgu
Skynd jer! Det er først til mølle
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Springmus

Springmus, hvad er det?
Det er gymnastikholdet for alle børn i børnehavealderen. Vi skal lege, hoppe som lopper, danse vildt, løbe stærkt til fed musik, slå Ninja kolbøtter og bare grine og svede. Vi
vil have fokus på at have det sjovt og udforske gymnastikredskaberne.
Tilmelding på Slgu.dk. Pris
450 kr.
Vi træner hver torsdag kl.
16.00-16.45 i Lyne hallen.
Første gang er den 29. september .
Vi glæder os til at se jeres
børn.
Hilsen Henriette, Ida og
Dina

Springmix

Trænerne melder klar til en kanon god gymnastiksæson for 0.-4. klasse.
Vi vil sørge for masser af godt humør, sjov og træning der giver sved på panden.
Vi glæder os til at se alle der har lyst.
Vi starter tirsdag den 27. september kl. 16.00-17.00. Pris 450 kr.
Hilsen Mille, Christian, Katja og Pernille

Motion for voksne

Tidspunkt: torsdag 17.30 – 18.30
Sted: Lyne friskoles gymnastiksal.
Træner: Bente Medum
Pris: 450 kr.
Kom til en sjov og anderledes motion, hvor vi primært skal have det sjovt, dog med
sved på panden.
Træningen vil indeholde stor bold, lille bold og elastik.
Alle kan træne på bolden og der vil være mulighed for øvelser af
forskellige sværhedsgrader alt efter lyst og kunne,
så kom til udfordrende, sjov og anderledes træning.
Vi starter d. 8. september kl. 17.30
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K i rk e n y t
Sen sommer eller tidligt
Efterår

Når denne udgave af sognebladet
læses, står vi foran efterårets første
måned – september. Sommeren er
ved at gå på hæld og mange marker
er allerede høstede og står nu med
de korte stubbe.
En vis tristhed og melankoli kan
indfinde sig og vi står lidt undrende
og spørger os selv: Hvor blev den
sommer af? Dagene gik så hurtigt
og vi kan måske opleve at vi står
lidt slukørede tilbage.
Sommerens lyse og varme dage
med ferie og samvær synes pludselig langt borte. Vi kigger ind i efteråret med gulnende og visnende blade og en vis tomhed kan indfinde
sig. Den tid, som vi så frem til igennem årets første måneder og det spirende forår: sommer, lys og varme
er nu pludselig gået.
Så er det godt vi kan få hjælp af
kloge ord udefra.
Den polske forfatter Wislawa
Szymborska skriver:
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”Og selvom der i nærheden ikke
sker noget særligt, er verden ikke af
den grund fattigere på detaljer”
Sommeren er gået over i ”der var
engang” – ”kan du huske” - bladene
er blevet vendt i kalenderen – det er
som om alt det dejlige er forbi - og
alligevel kan vi løfte hovedet og se
os omkring på alle detaljerne:
Farverne er mange, fuglene begynder at samles, de sidste kornmarker
vidner om tyngde og modenhed,
brombærrene begynder at rødme og
måske kommer der pludselig uventede varmegrader tilbage. En gåtur i
skoven kan med ét give duften af
varme og fylde samtidig med at der
er et stænk af kølighed. Jorden emmer af muld og omsætning. Denne
sommers unger – om det er mennesker eller dyr - vokser til og tager
livet i besiddelse. Verden er ikke
fattigere på detaljer – selvom dagene kortes og tid går til.
Lisbeth Smedegaard Andersen skriver i sin efterårssalme ”Blandt spurvefjer og blade”:
Hør! Tiden drypper fint som vand af
mine hænders skål og hvisker som
et ekko om det, der gik itu – men vi
har mange skridt at gå endnu, endnu, endnu.
Lidt brød, lidt vin fortæller at ler,
der blev brudt ned langfredag nat
på Golgata, stod op i herlighed.
Bag vingefjer og løvfald og det, der
gik i skår er løftet om en evighed i
hvert et skridt, vi går.

K i rk e n y t
Verden er ikke fattigere på detaljer med en detaljerigdom, som gives os
– ja faktisk er der i hvert af vore
i hvert et skridt, vi går.
skridt et løfte om evighed…..ikke i
tidens udstrækning men i tiden lige
Efterårshilsener fra sognepræst
NU. At livet og tiden er lige nu –
Marianne Holst-Larsen

Cykelgudstjeneste den 4. september
Der startes i Bejsnap kirke kl. 9.00.
Efter 1. del af gudstjenesten fortsætter man i Ølgod kirke kl. 10.30.
Sidste del af gudstjenesten foregår i Strellev kirke kl. 11.30.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Strellev Forsamlingshus.
Alle er velkommen til at deltage - også hvis man ikke ønsker at cykle.

Prædikant er sognepræst Else Juul.
GUDSTJENESTER I STRELLEV KIRKE
SEPTEMBER:
4. 12. s. e. trinitatis
11. 13. s. e. trinitatis
18. 14..s. e. trinitatis
25. 15. s. e. trinitatis

11.30 Juul (F)
Ingen
09.00 Juul
Ingen

OKTOBER:
2. 16. s. e. trinitatis
9. 17. s. e. trinitatis
16. 18. s. e. trinitatis
23. 19. s. e. trinitatis
30. 20. s. e. trinitatis

09.00 Holst-Larsen (K)
Ingen
Ingen
10.30 Juul
Ingen
Ønskes en præst på
besøg på sygehuset?
Henvendelse til præsten
(F) betyder kirkefrokost.
er nødvendig.
(K) betyder kirkekaffe.
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Friluftsgudstjeneste i Brinkerne den 14. august

Aktivitetskalender
SEPTEMBER:
4.
30.

Cykelgudstjeneste *
Musik og dans i Forsamlingshuset *

OKTOBER:
4.
6.
28.
29.

Info-møde, Strellev Vandværk *
Menighedsrådsmøde
Ålegilde *
Stidag *

* 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.

