
   

Til: Samtlige husstande – kontorer – butikker  
 

AKTIVITETSKALENDER 

for Lyne Sogn 
Maj 2015 

 
Indhold: 

                 * Vennekredsen. Udflugt 
  * Nyt fra Redaktion og Borgerforening 
  * Sponsorløb: 
  * Bypedellerne: 
  * Avisindsamling: 
  * Forsamlingshuset: Referat 
  * SLGU: Tak for en god gymnastikopvisning 
  * Lyne kirke: Konfirmander 
  * Lyne kirke: Billeder 
  * Lyne hallen: Loppemarked 
   

Der blev afholdt aktion på loppemarkedet 
Så der skulle vises frem, der kom et godt bud. 
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Faste arrangementer 

Spejdertroppen - hytten i Sdr. Vium                          Onsdag:       Kl.       16:00-21:00 
Københavnerbanko i Lyne Hallen                             Søndag         Kl.       19:30 
Postbutikken i Brugsen                          Mandag - Fredag:         Kl.        9.00 -16.30    
Lyne Krocket                          Mandag og Onsdag og Lørdag:      Kl.       13.00 
Petanqueklub                          Mandag og Onsdag                         Kl.       19.00 
Petanqueklub                          Lørdag                                             Kl.       13.00 
Flugtskydning  fra 30-3 til 10-8                                 Mandag:      Kl.       18,30-21.00 
Lokalarkivet:                    1. og  3. Torsdag:  I hver måned           Kl.       13:00-17:00 

Eller efter aftale: På Tlf.      40175580   eller  21442586 
Lyne Gl.Elværk  Åben: 1. Juni til 1. Oktober          Torsdag         Kl.       13.00 -17.00 
Eller efter aftale Tlf.   75250186 - 51319002  
Eller Tlf.                     75260295                                    

Rullende årskalender:  

 
 
 
Juni: 15 
4,5,6 og 7 SLGU: Sportsuge 
5 Krocket og petanqueklup åbent hus  
13 Lyne hallen: Sommerfest 
23 Lyne friskole   familie og fritid og borgeforening. Sankt hans ved kirkestien  
23 Vennekredsen: Sankt Hansaften 
28 Friluftsgudstjeneste i Lyne Skov  
 
August: 15 
18 Vennekredsen: Udflugt til bl.a Laugesens Have.  
 
September: 15 
15 Vennekredsen: Høstfest.  
 
Oktober: 15 
20 Vennekredsen: Foredrag ved Leif Hansen, Varde.  
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Forårsudflugt i Lyne Vennekreds 
                       Tirsdag den 12 Maj 2015 til  
                        Kongenshus Mindepark. 
 
Kl.12.30 Afgang fra kirkepladsen  
Kl.ca 14.00 Ankomst til Kongenshus Mindepark. 
Vi kører en tur gennem mindeparken og hvis vi kan få 
Lov til at køre en tur ned og se alle mindestenene. 
 
Kl ca 15.00 Grønhøj Kro - hvor vi får vores 
eftermiddagskaffe og ser museet. 
 
Kl.ca.18.30 Hjemkomst til Lyne. 
 
Pris .100,00 Kr. pr. pers.for kaffe+entre til museet 
 
Tildmelding til    Grethe tlf.   75250016   el 53293484. 
                        Ingeborg tlf.  75730608   el 30326548. 
 
                             Senest  Tirsdag den 5 Maj  2015. 
 
                             Venlig Hilsen       Lyne Vennekreds. 

 
Nyt fra Redaktionen og Borgerforeningen. 

 
 Som noget nyt ligger vi Juni og Juli udgave sammen 

 
I stedet for som før, hvor det var Juli og August 

 
Så indleveringsfristen for Juni og Juli bliver den 16 Maj 

 
Indlevering for August den 16 Juli,  

men det kan jo komme før  
hvis der er ferie 
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Bypedellerne. 
Mødes til 

 
Morgenkaffe i Lyne hallens cafeterie Kl. 9.00 

Den 11 maj og den 1 Juni 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsorløb 
Lyne Friskole afholder som tidl. nævnt sponsorløb fredag d. 29 
maj fra kl. 16 – 17. Der er i år mulighed for enten at cykle, løbe 
eller gå, med det formål at indsamle bidrag til skolegårdsprojekt 
og ny skolebus. 
Tidligere elever / forældre, Lyne og Strellevs borgere er også 
hjertelig velkommen til at deltage aktivt, eller som tilskuere langs 
ruten og på den måde støtte indsamlingen.. 
Ved ønske om deltagelse, kan sponsorlister afhentes på Lyne 
Friskole og i Dagli`Brugsen Lyne. 
Mvh. 
Udvalget for Lyne Friskoles sponsorløb 
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Avisindsamling  
Onsdag den 27. maj kl. 18.00 

Støt det lokale børne– og ungdomsarbejde og saml aviser, rekla-
mer, ugeblade og pap fra til spejderne. 

Der køres i Lyne by (inden for by-
skiltene—og hele lynevej).  
 
Vi håber at Lyne land selv kommer 
med aviser og pap til containeren 
som står ved PodePlast på Stabel-
højvej, Lyne.  

KFUM Spejderne i Sdr. Vium, Hemmet og Lyne 

Referat af 
Generalforsamling i Lyne forsamlingshus. 

 
Bestyrelse 
Formand:  Ester Gade 
Næstformand: Villy Tang 
Kasserer:  Erik Andersen/Tonny Tang 
Referant:  Erik Stenholdt 
 
Ny i bestyrelsen: Villy Tang, Tonny Tang og Erik Stenholdt 
Udtrådt af bestyrelsen: Pernille Skak og Sanne Schierf 
 
God fremmøde til generalforsamlingen, og megen snak om  
husets fremtid / lukning. 
Der vil blive holdt ekstraordinært generalforsamling om husets 
fremtid, evt sammenlægning med Lynehallen, tidspunkt kommer 
senere. 
 
Stor tak til Lone for de år hun har været i forsamlingshuset. 

 
Bestyrtelsen            
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Ingen Gudstjeneste: 

Sdr. Vium:  Byttemarked                                         Kl. 11.00 - 14.00 

Gudstjeneste i Lyne kirke:                                                      Kl. 9.00 

 

 

 

Lokalarkivet: Åben                                                 Kl. 13.00 – 17.00 

 

 

Gudstjeneste og Konfirmation i Lyne kirke:                        Kl. 10.00 

Lyne hallens cafeteria: Bypedeller morgen kaffe                   Kl. 9.00 

Vennekredsen:  Forårsudflugt fra kirkepladsen                    Kl.12.30 

 

Gudstjeneste i Nr. Bork kirke:                                              Kl. 10.30 

 

St.Bededag1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
Kristi himmel-

fartsdag14 

15 

Månedskalender - Maj - 2015 
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Afleveringsfrist: Juni og Juli nr:  
 

Gudstjeneste i Sdr. Bork kirke:                                            Kl. 10.30 

 

 

 

Lokalarkivet: Åben                                                  Kl. 13.00 – 17.00 

 

 

Gudstjeneste i Lyne kirke:                                                      Kl. 9.00  

Gudstjeneste i Lyne kirke:                                                    Kl. 10.30 

 

Avisindsamling:                                                                   Kl. 18.00 

 

Lyne Friskole: Cykelsponsorløb                              Kl. 16. 00 - 17.00 

 

Gudstjeneste i Sdr. Bork kirke:                                             Kl. 10.30 
Gudstjeneste i Nr. Bork kirke:                                                  Kl.9.00                                      

  

16 

17 

18 

19 
     

20 
 

21 

22 

23 

Pinsedag 24 
  2. Pinsedag 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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Tak 
På SLGU og HSV ’s vegne vil vi sige mange tak for en rigtig go 
og flot Gymnastikopvisning lørdag den 28. marts i Lyne Hallen. 
Denne opvisning var jo meget speciel da det var første gang vi 
skulle prøve at holde det sammen, men alt gik bare rigtig godt, 
og det kan kun lykkes ved at have en masser af glade og  
frivillige hjælper, så det skal I alle have en stor tak for. 
Tak til alle trænerne som har gjort et rigtig godt stykke arbejde 
hele sæsonen og tak til alle gymnasterne som gjorde at det blev 
en super flot opvisning, fra de helt små med forældre til vores 
store fælles hold, der gjorde det rigtig godt vi er meget stolte af 
jer alle. 
Også de 2 motionshold vi har haft både i Sdr. Vium og Lyne, 

skal også have et stort tak for denne sæson, både træner og 

motionsisterne. Dejligt at I møder talstærkt op, håber I er alle 

klar til næste sæson hvor vi arbejder på et nyt og spændende       

fælleshold. 

Tak til jer forældre som har bagt til vores gymnastikopvisning, 
dejligt at der er så mange der melder sig til denne opgave. 
Også et stort tak til: faneinstuktøren, fotografen, musikstyren, 
speakeren, redskabsholdet og kassedameren, uden jer ingen 
opvisning. 
Tak til gæsteholdet: Brejninggaard efterskole, det er en  
fornøjelse at have besøg af jer, I er bare super dygtige. 
Til sidst vil vi sige tak til vores bestyrelser som har stået bag ved 
os hele tiden og troet på at dette kunne lykkes, og det siger vi 
mange tak for, vi håber det kun bliver en start på en masse  
fælles samarbejde i fremtiden, vi vil i hvert fald kun anbefale det 
og vi er klar til at gøre samarbejdet endnu bedre. 

Else og Lone 
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Eftermiddagskaffe Palmesøndag efter gudstjenesten 

Børnene på jagt efter påskeharens æg 
Efter gudstjenesten palmesøndag 

Konfirmation i Lyne 
Kirke  
søndag d. 10. maj 
2015, kl. 10.00 
(Telegrammer kan  
afleveres i våbenhuset 
mellem kl. 9.30 og 
10.45) 
 
Benjamin Sommerfeldt 
Petersen, 
Østerbro 10, 6870  
Ølgod 
Morten Rasmussen 
Ølgodvej 158, 6870  
Ølgod 
Stephanie Ditlevsen, 
Ulbækvej 8, Lyne, 6880 
Tarm 
Emilie Marie Jensen 
Tinghøjvej 1, Lyne, 
6893 Hemmet 
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Loppemarked afhold t i Lyne hallen  
den 18 April 2015 

 
Strellev/Lyne G.U.´s lopper gik som varmt brød  
”Se far” 
Selv gaven til sin mor kunne man finde på  
Loppemarked i Lyne hallen Lørdag formiddag. 
 
”Se far” Råbte en dreng gennem hallen lørdag formiddag, ved 
Strelev Lyne G.U´s loppemarked. Drengen havde forelsket sig i 
et fint blåt fad. ” Jeg har købt den til mor, hun elsker blå”. Ingen 
tvivl om at drengen var pave stolt af sit køb. ”Far det var et godt 
køb, den kostede kun 5 kr.” 
Humøret var højt allerede fra fredag eftermiddag- Kl. 15.00  
startede en flok frivillige ud med kaffe og kage, hvorefter nogle 
af de frivillige rykkede ud i Strellev og Lyne sogn, for at samle 
lopper. Resten blev i hallen for at stille borde op, og være klar til 
de første trailer rykkede ind med lopper som skulle sættes op i 
hallen. 
Lørdag startede med kaffe, rundstykker og prissætning af lop-
per, en flok friske sælger var klar med stråhatten på skrå, til at 
gøre en god handel med de mennesker der allerede stod i kø 
ude ved døren. Kl. 12.00 blev der afholdt auktion over specielle 
effekter hvor Kjeld Fisker svang hammeren.  
Loppemarkedet sluttede Kl.14.00 hvor spejderne fra Tarm stod 
klar til at tage hvad de kunne bruge af lopperne, så de får nyt liv. 
Efterfølgende stod en flok af vores egne frivillige igen klar til at 

hjælpe med oprydning og rengøring. Fantastisk at se hvor hurtig 

oprydning og rengøring kan gå, når alle hjælper til store som 

små. SLGU vil endnu engang gerne Takke alle for deres hjælp, 

uden hinanden er vi ingen ting. – Tak er kun et fattigt ord – 100 

tak til alle.  

Arrangementet gav ca. 17.000 kr. til foreningen, når udgifterne 

er trukket fra – heraf kom de 3500 kr. ind ved auktion. 
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Foreninger i Lyne, samt foreningernes formænd 
  
Børnebo Alex Pedersen             20288704 alexpedersen79@gmail.com 
Familie & Fritid                Birgitte Kristensen        53550822  info@podeplast.dk  
Jagtforeningen                 Henning Kragh            23682088   jagtforening@lyne.dk 
Spejderne                        Gunner Pedersen        97375859   wimminger@gmail.com 
Lyne borgerfoening         Jørgen Sørensen         20410191   graverjorgen@gmail.com 
Lyne brugsforening          Erling Simmelsgård     40978118   ersim65@gmail.com   
Lyne forsamlingshus        Esther Gade Jensen    20948151   egade@bbsyd.dk  
Lyne friskole                     Louise Hvelplund        75250408   t.l.hvelplund@bbsyd.dk 
Skoleleder                        Klaus Korsholm           75250011   
                                         Privat                           25306884   klklyne@gmail.com 
Lyne Friskoles  Jeanette Sørensen      22244173   jlsm@bbsyd.dk  
Støtteforening 
Lyne Gl. Elværk         Niels Kristian Mikkelsen    75250186   knklyne@os.dk 
Lyne Hallen                      Egon Sørensen          4035 0399   egon.soerensen@pc.dk  
Lyne hallen Hal Bestyrer-Tina Jørgensen           30130495   hallen@lyne.dk 
Lyne Invest APS              Vagn Andersen           40357517  
Lyne Kroket&Petanque   Jørgen Sørensen         20410191   graverjorgen@gmail.com 
Lyne Menighedsråd Elin Jørgensen            75250392   jorgensen63@hotmail.com  
                                                                             61773835 
Lyne Vennekreds Søren Nielsen              75250356   hedevej18@gmail.com 
Lyne Venstre Vælgefor.   Kristian Dahl                75250087   dahl@lyne.dk  
SLGU Jeanette Sørensen      22244173    jlsm@bbsyd.dk  
Strellev/Lyne Støttefore.  Kristian Haahr              23233171 

Mette Vestergaard: Stort og Småt Til Lyne.dk                         nyhed@lyne.dk 
 

 
Husk at meddele ændringer i ovenstående liste til nedennævnte person. 

Husk at få jeres arrangement med i rullende årskalender så tidligt som  muligt, 
 så andre foreninger ikke afholder et arrangement samme dag.! 

 
 

Kalenderstof og  indlæg mailes til kalender@lyne.dk   
Eller afleveres til: Lokal arkivet eller til  Jørn Christensen  Nørhedevej 39                 

Tlf. 75250340 mobil: 40175580 Mail. jclyne@lyne.dk 
Ansvarlig for udbringning af aktivitetskalender: Sanne Schierf Tlf. 40448502 

 
 

Se afleveringsfristen i månedskalenderen (midtersiden).  
Aktivitetskalenderen for Lyne Sogn udgives af  

Lyne Borgerforening 11 gange pr. år og trykkes i 315 eks. 


