
   

Til: Samtlige husstande – kontorer – butikker  
 

AKTIVITETSKALENDER 

for Lyne Sogn 
September 2015 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                    
                                    
   
 
 
 
 

Indhold: 
                 * Sogneudflugt 
  * Høst og familiegudstjenete 
  * Lyne aftenskole, Kurser 
  * Årets friluftsgudstjeneste 
  * Vennekredsen, høstfest 
  * Familie & Fritid: Udflugt 
  * Lyne forsamlingshus: Medlemsmøde 
  * Strellev forsamlingshus: Billiard  
  *  Lyne Hallen: En Hilsen 
  * Avisindsamling: 
  * Lyne Hallen: Julemarked 
  * Lyne Hallen: Fredagsmotion 
  * Lyne Hallen: Rengøringsdag 
  * Lyne Hallen: Julefrokost 
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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:  

 
Oktober: 15 
6 Familie & Fritid: Køkkenfri aften 
20 Vennekredsen: Foredrag ved Herdis Hansen, Anker Fjord Hospice 
 
November: 15 
12 Familie & Fritid: Virksomhedsbesøg ved TV Midtvest 
14 Lynehallen: Julefrokost 
17 Vennekredsen: Bankospil 
17 Lyne kirke: Salmesangsaften 
21 Lyne hallen: Julemarked 
 
December: 15 
Vennekredsen: Gøgg og æbleskiver 
 
Januar: 16  
20 Familie & Fritid: Køkkenfri aften 
20 Nr. Bork kirke: Salmesangsaften 
 
Februar: 16 
23 Familie & Fritid: Generalforsamling 
 
Marts: 16 
8 Sdr. Bork kirke: Salmesangsaften 
10 Familie & Fritid: Køkkefri aften 
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SOGNEUDFLUGT 
Sdr. Bork og Nr. Bork Menighedsråd inviterer på udflugt søndag 
d. 13. september 2015 
Turen går til Viborg og omegn, og der er afgang fra Lyne Kirke 
kl. 7.45. 
Vi deltager i gudstjenesten i Søndermarkskirken kl. 10 og spiser 
derefter middag på Niels Bugges Kro. Her får vi også fortælling 
om områdets historie. Inden vi vender næsten hjemad igen, har 
vi også smagt kromutters kringle og kaffe. Vi er tilbage ved Lyne 
Kirke kl. ca. 17.30. 
Pris: 250,- kr. som betales i bussen. 
Tilmelding: Anne Marie Baun Christensen på tlf. 75280067 / 
abch@km.dk i perioden 1.-8. september. 
 
LYNE KIRKE  
HØST- OG FAMILIEGUDSTJENESTE 
Søndag d. 27. september 2015 kl. 14.00 
  
Inden vi ser os om er kornet modent, høstet og malet og boller, 
smør og marmelade sat på bordet. Efter gammel skik holder vi 
høstgudstjeneste for at takke for det alt sammen… og i år vil 
høstgudstjenesten tage form som en familiegudstjeneste. Jeg vil 
gerne opfordre alle til at medbringe æbler og pærer, gulerødder 
og grønkål, rødbeder og blomster, brød og marmelade… og alt 
muligt andet, der har med høsten at gøre.  
Jeg vil også gerne invitere sognets børn i alle aldre til at hjælpe 
med at bære årets afgrøder ind i kirken ved gudstjenestens be-
gyndelse. Mød blot op i våbenhuset et kvarter før gudstjenesten. 
Håber vi bliver rigtig mange i høstoptoget. 
Bagefter drikker vi en kop kaffe eller en sodavand, og grøntsa-
gerne m.v. fordeles, og penge lægges i kirkens indsamlingsbøs-
se sammen med dagens øvrige indsamling til fordel for Folkekir-
kens Nødhjælp. 
  
Vel mødt til Høst og familigudstje-
neste                                              
Sognepræsten 
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Lyne aftenskole - Kurser Efterår 2015. 
 
Sund  mad 6g. v/ Dorthe   Ejby  Damgaard. 
Torsdage i ulige uger start d.1 oktober kl. 18.30 -21,35 
Holdet er for alle aldre, mix hold 
Pris: 400.kr. + materiale. 
 
Slægtsforskning 4g. v/ Hans Toudal . 
Kurset byder på de grundlæggende elementer i slægtsforskning. 
Vi vil se på hvordan man, ved hjælp af programmerne holder 
styr på sine mange oplysninger. 
Man kan medbringe bærbar PC.  eller bruge skolens  
( husk USB-stik). 
Kursus dagene er  Onsdage. D. 23 sep.    30 sep. – 07 okt.– 21 
okt. 
Tidspunkt  kl. 19.00 – 21.35  Pris. 300 kr. + Mat. 
 
Slægtsforskning fortsat-internettets muligheder og indhold .   
5 gange 
Onsdage 28.okt. 04.nov. 18 nov. – 25nov. 
Tidspunkt kl. 19.00 – 21.35 Pris 370 kr. + mat. 
 
Kreativt Værksted v/Linda Hilmand, Huset Hilmand, Esbølvej 
40, Sdr. Vium, 6893 Hemmet 
 
6 tema-aftener, hvor vi snuser til forskellige teknikker og leger 
med forskellige materialer. 
Der vil være rig mulighed for at sætte sit personlige præg på 
små kreationer til eget brug eller værtindegaver/julegaver. Der 
skal påregnes materialeudgifter kr. 50-100 pr. aften. 
 
Julebinderi v. Eva Jensen. 
Medbring hvad i har af skåle og evt. pynt. Materiale kan købes 
Eva gir kaffe og kage, så kom til en hyggelig aften. 
Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 – 21.35. Pris kr. 
100,00 
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19/10   Quilling. Quilling er en spændende papirteknik, næsten 
som at tegne med papirstrimler. Strimlerne rulles, formes og li-
mes sammen til dekorative designs og små figurer. 
26/10   Glas. Ovnformet glas udskæres og sammensættes i 
mønstre til f.eks billeder, lysestager, figurer, vedhæng. 
2/11   Akrylbilleder. Med akrylfarver og Posca tuscher skaber vi 
vores egne mesterværker, som enten kan bruges alene eller 
som baggrund for de små figurer, du har lavet på foregående 
temaaftener. 
9/11   Smykker. Skab unikke og smukke vedhæng til halskæder, 
armbånd og øreringe af anderledes sjove, billige materialer. 
16/11   Porcelænsler. Denne aften udformer vi anderledes jule-
pynt af smuk hvid porcelænsler, både til lys og til ophæng. 
23/11   Decoupage/Papirfoldning. Decoupage er en metode, der 
bruges til at overføre tynde papirbilleder til f.eks. træ og pap. Vi 
dekorerer æsker, spejlrammer eller lærreder, som kan bruges 
enten som de er eller yderligere dekoreres med glas, perler og 
lignende. Vi prøver også kræfter med papirfoldning i form af an-
derledes og unik julepynt. 
 
Mandage kl. 18:30-21:45. 6 gange kr. 425,-. Mulighed for at del-
tage enkelte aftener kr. 75,- pr. gang. 
 
EDB . 5 g. v. Kjeld K. Fisker 
Er der nogle der har brug for  opfriskning af .Mail,  digital post ,
( skype, billeder  m.m. ) 
Samt muligheder på internettet. Eller bare lære din pc. Bedre at 
kende. 
Medbring gerne din bærbare. 
Tirsdage kl. 20 okt. 27okt.-03 nov.-10nov. 17nov.   Kl. 15,00 – 
17,30 
Pris kr. 400 + mat. 
 
Hvor andet ikke er nævnt foregår alle kurser på Lyne Friskole. 
Tilmelding senest 1 uge før kursets start til Grethe Kohls,  
tlf.:  7525 0324 Mail: kohls@bbsyd.dk 
 
Se yderligere på www.aftenskole.nu 
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Datoer til kalenderen: 
SALMESANGSAFTNER I PASTORATETS KIRKER 
Tirsdag d. 17. november i Lyne Kirke – Advents- og julesalmer 
Onsdag d. 20. januar i Nr. Bork Kirke – Nye salmer 
Tirsdag d. 8. marts i Sdr. Bork Kirke – Påskesalmer 
VELKOMMEN        hver gang kl. 19.30  
 
Årets friluftsgudstjeneste i Lyne Skov d. 28. juni var en dejlig  
oplevelse med omkring 40 deltagere, - de fleste fra Lyne men 
også fra Bork. Nogle kom cyklende, nogle gående mens andre 
kom i bil. 
Vi fejrede gudstjeneste med altergang i grillhytten og  
efterfølgende nød vi den medbragte kaffe og kage ved et 
laaaaangt bord under sol og blå himmel.  
Vel mødt til næste år! 
  
  
Med venlig hilsen 
Anne Marie 

                                    Høstfest i Lyne Vennekreds. 
 
                           Tirsdag den 15 September   2015. KL 18.oo 
 
 
                 Menu:   Flæskesteg med tilbehør  
                              Is med jordbærpure` 
                              Kaffe. 
 
                             Pris :    90,oo   pr .Person 
                       Tilmelding  senest den 11 September   til 
 
                    Grethe  Meldgård  -  tlf  75- 250016  el  53293484 
                    Ingeborg  Jensen  -  tlf,  75- 730608  el  30326548 
 
                                                           Hilsen  Lyne Vennekreds. 
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 Udflugt med Familie og Fritid 
Søndag den 13.09.2015 

10.00 afgang fra kirkepladsen i bus. 
11.00 Ankomst til Fru Pedersens have, kendt fra TV MIDTVEST 
Der er 2 timer til at opleve haven, spise jeres medbragte frokost 
og hygge med hinanden. 
Fru Pedersen giver en kop kaffe. 
Fru Pedersens have er en 2 tdr. land stor landbohave i engelsk 
stil. Haven emmer af romantiske stemninger, spændende skure, 
lysthuse og en skurvogn. 
En have hvor livet leves i, med alt hvad havehjertet begærer af 
vand, højbede, frodighed, overdækkede terrasser og legeplads. 
Haven er til stor inspiration for de besøgende. 
13.00 afgang mod flyvestation Karup 
På flyvestation Karup har vi bestilt rundtur, hvor vi skal besøge 
brandstationen og se nogle af verdens største brandbiler og hø-
re om brandberedskabet. Vi skal også se 2 velholdte draken fly 
og de 3 forskellige typer helikoptere, som forsvaret råder over.  
Under hele rundvisningen guides vi af  
Oversergent Jørgen D. Pedersen, som også undervejs vil  
fortælle om  
flyvestationens 75 årige historie.  
I løbet af eftermiddagen vil Familie og Fritid serverer kaffe/the 
og kage. 
18.15 forventet hjemkomst. 
Pris for medlemmer:  kr. 125.00 
For ikke medlemmer kr. 175.00 
Alle er velkommen – max antal er 30 personer. 
Tilmelding senest 6. september til Grethe Kohls 75250324 eller 
21182624 
Børnene på jagt  
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Strellev forsamlingshus: Opstart biliard sæson,                  Kl. 19.30 

 

Lokalarkivet: Åben                                                    Kl.13.00 –17.00 

Lyne hallen: Fredagsmotion,                                      Kl. 9.00 - 12.00 

 

Lyne kirke gudstjeneste.                                                         Kl. 9.00 

 

 

 

Lyne kirke: Konfirmand velkomst,                                       Kl. 19.00 

 

Lyne hallen: Den store rengøringsdag,                         Kl. 9.00 -12.00 

Sogneudflugt: Afgang fra Lyne kirke                                      Kl. 7.45 
Familie & Fritid: Udflugt, afgang fra kirkepladsen               Kl. 10.00 

Lyne hallens cafeteria: Bypedeller morgen kaffe                    Kl. 9.00 
Lyne forsamlingshus: Medlemsmøde                                    Kl. 19.30 

Vennekredsen: Høstfest                                                         Kl. 18.00 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Månedskalender - September - 2015 



 9 

Afleveringsfrist: Oktober nr:  
 

Lokalarkivet: Åben                                                 Kl. 13.00 – 17.00 

 

 

Sdr. Bork kirke, gudstjeneste                                                  Kl. 9.00 

 

 

 

 

 

 

Lyne kirke, høst og familiegudstjeneste:                              Kl. 14.00 

Lyne hallens cafeteria: Bypedeller morgen kaffe                   Kl. 9.00 

 

Avisindsamling:                                                                     Kl. 18.00 

 

  

16 

17 

18 
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20 
 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
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Medlemsmøde i  Lyne forsamlingshus 
  

 Mandag den 14. september 2015 kl. 19.30 
 

BESTYRELSEN I LYNE FORSAMLINGSHUS TRÆDER AF. 
 

Det er ikke lykkes, at samle en arbejdsgruppe, som der blev  
foreslået på den ekstra ordinære generalforsamling den 
29.6.2015. 
 
Bestyrelsen ser ikke nogen mulighed for at drive  
forsamlingshuset videre og har besluttet, at aflevere nøglen til 
banken den 15.9.2015, såfremt der ikke på mødet den 
14.09.2015 er personer, som melder sig til at drive huset videre 
under en eller anden form. Eller der kan blive enighed om at 
sælge huset til andet formål.  
 
Uanset mødets udfald vil den nuværende bestyrelse gå af ved 
dette møde. Vi håber på, at der melder sig personer som vil  
arbejde videre med husets fremtid.  
 
Dagsorden:  

Kort orientering fra bestyrelsen. 
Status på økonomi. 
Evt. overdragelse af huset til interesserede.  

 

 
M.v.h.  

Bestyrelsen  
Lyne forsamlingshus 
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Billard 2015/2016. 
 
Så starter atter en sæson med billard. I år holder vi opstart  
tirsdag den 1. september kl. 19.30 i billardlokalet, som ligger 
på førstesalen af Strellev Forsamlingshus.  
Turneringsstart er for hold 2 mandag den 7/9, og for hold 1 er 
det tirsdag den 8/9. 
Vi har ikke nogen aften med åben billard i år, men er der nogle, 
som gerne vil spille en aften om ugen, kan de henvende sig til 
billardudvalget, så finder vi ud af noget. 
 
Vi er en nøgleklub, så når man har betalt sit kontingent, kan 
man få en nøgle mod at betale 100 kr. i depositum. 
Vi håber at se nogle nye spillere, da vi ikke er så mange tilbage. 
 
Billardudvalget består af Niels Borg, tlf. 2122 2338 og 
Anders Jensen, tlf. 2179 6158, mail; iajensen@bbsyd.dk 
 
 
Telt udlejning 
Som skrevet sidst stopper vi med at udleje teltet til private pga. 
nye regler og mangel på opstiller. Men vi synes den godt kunne 
bruges til lidt mere end kun sportsugen. 
 
Så vi søger forsat nogen der vil stå for at vedligehold/udleje  
vores telt. Man skal være kontakt person for udlejning og det vil 
nok være 2 til 4 gange om året den skal stilles op, samt noget 
rengøring. 
Da vi gerne ville at den kan lejes for en symbols beløb,  
ved foreningers arrangementer i Strellev og Lyne sogne.  
Meningen er at den forening der skal bruge teltet, selv sørger for 
at søge  
tilladelser, og finde nogle ekstra hjælper. 
 
Er der nogen der kunne tænke sig dette, høre jeg gerne fra jer 
på tlf. 60296761 eller på mail kenths@bbsyd.dk. 
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 En hilsen fra Lyne Hallen... 
Vi har ændret lidt i arbejdsfordelingen i Lyne Hallen, og det                                       
ser nu ud som følgende: 
 
Halbestyrer: Tina Jørgensen; tlf. 30 13 04 95 

Ansvarlig for udlejning og den daglige indkøb & drift 
Den primære kontakt mellem brugere og bestyrelse 
 

Medhjælpere: Eva og Preben Jensen; tlf. 20 15 68 49 
Ansvarlig for rengøringen 
Sørger for at låse samt til- og frakobling af alarmen 
 

Formand; Egon Sørensen; tlf. 40 35 03 99 
Hallen er kun åben og låst op ifølge de leje-aftaler, som                                                   
der er indgået med halbestyreren. 
 

Med venlig hilsen LYNE HALLEN 

Avisindsamling  
Onsdag den 30. september 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 
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JULEMARKED 

LØRDAG DEN 21. NOV 
KL. 10.00 – 16.00 

i Lyne Hallen 

Kom og oplev årets første julehygge,  
lav en god handel i de spændende boder,  

nyd de lækre æbleskiver og dampende varme glögg  
eller forkæl dig selv med en let frokost i cafeteriaet. 

Arr. LYNE HALLEN 
OBS - OBS - OBS: …vil du … eller kender du en,som gerne vil have en 
stand –så kontakt Eva på tlf. 20 15 68 49 

Fredagsmotion 
Så er vi klar igen…opstart fredag den 4. sep 
KOM  TIL 
FREDAGS-MOTION 
HVER  FREDAG  I  LYNE  HALLEN 
KL. 9.00 – 12.00 
Vi mødes hver fredag kl. 9.00  

til kaffe & rundstykker og derefter hygger vi med  

motion, spil og leg i hallen. 

 
Kom og prøv det sjove CURLING eller du kan udfordre din nabo  

i DART – prøv også det udfordrende PETANQUE 

eller måske en dyst i BOB, BADMINTON måske vil du  

hellere hygge med kort, skak eller yatzy eller  

noget helt andet…? 
 
Pris pr. person:  35,- kr.     /     10-klip-kort:  295,- kr. 
Arrangør: LYNE HALLEN 
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    Den store rengøringsdag 
 

 

 

 
 
 
 
 

Vi vil gerne have et par hjælpende hænder, så vi kan få  
hallen gjort klar til vintersæsonen 

LØRDAG DEN 12. SEPTEMBER  -  Kl. 9.00 – 12.00 
Vi mødes til kaffe og rundstykker kl. 8.30,        

hvor vi fordeler opgaverne.  
Vi har spande, klude og rengøringsmidler  

kom blot frisk og med go´ energi   

Mange hilsner Lyne Hallen 

 
Bypedellerne. 

Mødes til 
 

Morgenkaffe i Lyne hallens cafeterie Kl. 9.00 
Den 14 September og den 28 September 
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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                     Martin Højgård            24860750   mahj@varde.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 Kent Sørensen             60296167   kenths@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. 


