
   

Til: Samtlige husstande – kontorer – butikker  
 

AKTIVITETSKALENDER 

for Lyne Sogn 
Maj 2018 

                               
                                     
                                    Indhold 
  * Mormors Ting & Sager Div. Tilbud 
  * Vennekredsen: Udflugt 
  * Lyne Friskole: Indsamling gammel jern 
  * Brugsen: Udplantningsdag 
  * Lyne Friskole: Sognene synger 
  * LandsbyKlynge: Orientering 
  * Lyne Hallen: Børnefødselsdage 
   
   
 

Tre  Friske Damer. Fra venstre 
Kristiane Thomsen ,Tove Skærlund 
Inger Fisker 
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Faste arrangementer 

Spejdertroppen - hytten i Sdr. Vium        Onsdag:                         Kl.       16:00-21:00 
Postbutikken i Brugsen                          Mandag - Fredag:         Kl.        9.00 -16.30    
Lyne Krocket                                            Mandag, Onsdag          Kl.        18.30 
Lyne Krocket                                            Lørdag                          Kl.        13.00   
Petanqueklub                                            Mandag, Onsdag           Kl.       18.30 
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: 
Maj: 18 
8 Vennekredsen: Udflugt med Bus 
 
Juni: 18 
8 Indvielse af Stiprojekter i Lyne 
8-9-10 SLGU: Sportsfest 
17 Friluftsgudstjeneste i Lyne Skov 
23 Vennekredsen: Sankt Hans Aften 
24 Sankt Hans på kirkestien. Friskolen, Borgerf. Familie &Fritid 
 
August: 18 
7 Vennekredsen: Udflugt i private biler. 
 
September: 18 
11 Vennekredsen: Høstfest. 
 
Oktober: 18 
4 Peter Mygind (voksenmobning ) V.G.T i Tarm 
           Arrangøer: FOF, LOF, AOF , GOG & Lyne Aftenskole. 
9 Vennekredsen: Foredrag. 
 
November: 18  
6 Vennekredsen: Bankospil. 
 
December: 18  
4 Vennekredsen: Julehygge. 
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MORMORS TING OG SAGER 
 
Hvad kan mormors Café egentlig: 
Caféen tilbyder hver dag Kaffe og kage til 35,00 Kr, 
Kaffe og Hjemmelavet Flødeis på Nøddebund til 45,00 Kr. 
Derudover kan vi hjælpe med: 
• Afholdelse af små arrangementer 
• Temaaftener (f.eks. Tøseaften, Mandeaften, foredrag, m.m.) 
• Hyggekomsammen 
• Nabo kaffe 
• Smørrebrød 
• Små fester 
• Fødselsdage 
• Frokoster 
Dagens ret om Fredagen 
 
Kun fantasien sætte grænser, så kom og oplev Mormors Ting og 
Sager. Vi sætter hyggen og god gammeldags mad med smag 
højt. Vi elsker det vi laver, og vil gøre alt for at du kan glemme 
tider for en stund. Gå på opdagelse i Huset og Butikken,  
vi glæder os til at se dig. 
 
Månedsmenu for Maj: 
 
Fredag d. 4. Lukket 
Fredag d. 11. Svinekam m. Kartofler og Salat 
Fredag d. 18. Hakkebøf m. Flødekartofler og Salat 
Fredag d. 25. Madpandekager m. Salat 
 
Venlig hilsen 
Mormors Ting og sager 
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 Lyne Vennekreds 
 

Tirsdag den 8 Maj. 
 
Forårsudflugt   i  Bus  til   Lemvig.     
 
Vi  kører  via  Thorsminde  til  Dybe 
og  besøger  maler  Allan  Skuldbøl.    
 
Turen  fortsætter  ud  til  Bovbjerg  Fyr, 
hvor  vi  laver  et  lille  stop  ved  Ferring  Sø.    
 
Herefter fortsætter  vi  til Lemvig  bugt   
og  Gjellerodde  ned  til  Lemvig   
hvor  vi  får  kaffe  på 
  
Cafe  Luna. 
 
Afgang  Kl.  12.15   fra  Kirkepladsen 
Hjemkomst  ca  kl.  18.00 
 
Tilmelding  til  Grethe  Meldgård     75-250016   el.   53293484 
Anne  Grethe  Madsen                    75-250396   el.   51520857 
SENEST   den   3.  maj  2018. 
 
                                                                       Lyne   Vennekreds 
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Lokalarkivet: Åben                                                  Kl. 13.00 - 17.00 

 

Brugsen: Udplantningsdag.                                                Kl. 10 - 13 

Lyne Kirke: Gudstjeneste.                                                     Kl. 9.00 

 

Vennekredsen: Udflugt i Bus.                                              Kl. 12.15 

 

Gudstjeneste: Nr. Bork Kirke.                                              Kl. 9.00 

 

 

Konfirmation. I Lyne Kirke.                                               Kl. 10.00 
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Månedskalender - Maj - 2018 
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Afleveringsfrist: Juni 
 
 

Lokalarkivet: Åben                                                  Kl. 13.00 - 17.00 

Lyne Friskole: Sognene synger:                                  Kl. 8.15 - 9.00 

 

Gudstjeneste I Lyne Kirke:                                                    Kl. 9.00 

Gudstjeneste I Sdr. Bork Kirke:                                           Kl. 10.30 

 

 

 

 

 

Gudstjeneste I Lyne Kirke:                                                    Kl. 9.00 
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LANDSBYKLYNGEN – BEDST MOD WEST 
Efter et godt ”Åben Landsby” arrangement i september 2017 gik 
de fire sogne: Sdr. Vium, Bork, Hemmet og Lyne sammen om at 
få etableret en landsbyklynge. De fire sogne satte sig sammen 
med kommunens udviklingskonsulent og landdistriktskoordinator 
og fik skrevet en ansøgning til DGI, RealDania og Lokale og An-
lægsfonden, som godkendte ansøgningen i november måned. 
Måske sidder der nogen og spørger sig selv hvad en landsby-
klynge er for en størrelse. Herunder er der en definition på hvad 
en landsbyklynge er: 
 
En landsbyklynge er et antal landsbyer, der samarbejder om 
fælles strategiske mål. Det sker i en netværksstruktur, hvor 
landsbyerne benytter hinandens styrker til at udvikle både den 
enkelte landsby og hele klyngen. Landsbyklynger handler om at 
skabe en fælles stedsidentitet, et socialt fællesskab og om at 
samles om og prioritere mellem fælles fysiske faciliteter og akti-
vitetsmuligheder. 
 
Landsbyklynger er en model for landsbyudvikling, som under-
støtter samarbejder på tværs af landsbyer og lokalområder. Mo-
dellen viser nye veje til, hvordan samarbejde kan skabe grund-
lag for det gode liv på landet. 
 

En landsbyklynge skal vokse nedefra og være lokalt forankret, 
for at være bæredygtig. 
Vi har siden 1. marts haft en proceskoordinator fra DGI og en 
udviklingskonsulent og landdistriktskoordinator fra Ringkøbing-
Skjern kommune tilknyttet den nuværende styregruppe. Selve 
processen med at få etableret en landsbyklynge, tager ca. 18 
måneder inden den er færdiggjort. I styregruppen sidder folk fra 
de enkelte sogne- og borgerforeninger, men andre, som har in-
teresse for sagen, er mere end velkommen til at deltage i mø-
derne. Skulle der sidde nogen her i Lyne og synes det kunne 
være spændende at være med til, så er I meget velkommen til 
at deltage i møderne. I kan kontakte mig hvis det har interesse. 
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Hvad vil vi? 
Vi vil styrke livet på landet og vores små samfund. Dels for at 
bevare det vi har og dels for at gøre det mere attraktivt at bo-
sætte sig i vores område. Det handler om at være synlige og ik-
ke være bange for at sige at hernede sydpå i kommunen, der 
kan vi også. Det handler ikke om at det kun er centerbyerne der 
skal styrkes, det skal vi også på landet. 
Når vi indgår i dette samarbejde med de andre sogne, så hand-
ler det ikke kun om området. Det handler både om det enkelte 
sogn og hele området. Vi skal ikke stjæle hinandens ideer eller 
initiativer, men bakke hinanden op, så der til stadighed sker no-
get. Vi skal samarbejde på tværs af sognegrænserne for ved at 
stå sammen, er vi stærkere. 
 
DGI, RealDania og Lokale og Anlægsfonden har lavet en be-
skrivelse af formålet: 
RealDania, DGI og Lokale og Anlægsfonden har siden 2015 
samarbejdet om projekt Landsbyklynger. Formålet med landsby-
klyngerne er at styrke livet på landet. Det sker ved at understøt-
te nye samarbejder  
på tværs af landsbyer, hvor borgerne i samarbejde med kommu-
nen prioriterer og opstiller 
fælles langsigtede mål for hele klyngen. Målet er, at landsbyer, 
der ligger i nærheden af hinanden, skal samarbejde om og prio-
ritere mellem forskellige tilbud og faciliteter. Derigennem kan 
landsbyerne 
styrke fællesskabet og livet i landsbyerne, samtidig med at den 
kommunale service og drift optimeres. 
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I øjeblikket arbejder vi med kommunikation. Det handler om at få 
kommunikeret ud til alle i de fire sogne om arbejdet med at få 
etableret landsbyklyngen. Det vil vi gøre gennem en hjemme-
side, Facebook og en folder. 
Vi har en Facebook side: ”Bedst mod West”, hvor I kan se nogle 
af de ting, der er sket i de fire sogne. Facebook siden er en form 
for vindue til hvad der er sket. Har I haft et arrangement så send 
gerne nogle billeder med en kort tekst til mig, så skal jeg sørge 
for, at det bliver sendt videre. 
I løbet af foråret vil der blive lavet en Borgerundersøgelse, hvor I 
bl.a. får mulighed for at komme med ideer og forslag til hvordan 
vi kan udvikle sognet, men også udvikling af området. Jeg håber 
meget, at I vil besvare de spørgsmål der kommer, da det er et 
vigtigt redskab i vores videre arbejde med at etablere landsby-
klyngen. 
En gang i efteråret vil ALLE borgere i de fire sogne blive inviteret 
til et KICK OFF møde, hvor vi skal have søsat de tilbagemeldin-
ger fra jer, som er kommet via Borgerundersøgelsen…der kom-
mer mere information når tiden nærmer sig. 
Skulle I få lyst til at læse mere om landsbyklynger og de klynger, 
der allerede er i gang, kan I gå ind på flg. hjemmeside: 
www.landsbyklynger.dk 
Som sagt er I meget velkommen til at deltage i vores møder og 
har det interesse, så kan I kontakte mig på tlf. 2530 6884 eller 
på mail klklyne@gmail.com 
 
”Formålet med 
landsbyklynger er 
at understøtte nye 
samarbejder på 
tværs af landsbyer 
for herigennem 
at styrke livet på 
landet." 
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”En landsby-
klynge er et 
antal 
landsbyer, 
som i en net-
værksstruktur 
samarbejder 
om fælles 
strategiske 
mål." 
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                  20180405 Konfirmation 2018 Lyne 

 

Konfirmander der skal konfirmeres i Lyne kirke søndag den 

13. maj kl. 10.00 

 

Stefanie Gärtner, Ringkøbingvej 351, 6800 Varde 

Anders Vestergaard Kristensen, Baunevej 7,  6880 Tarm 

Jane Højvang Ditlevsen, Ulbækvej 4, 6880 Tarm 

Mia-Mai Holm Snitgaard, Neder Hallumvej 101, 6800 Varde 

                
 
 

Følgende konfirmander har deltaget i konfirmati-

onsforberedelse i Lyne kirke, men skal konfirmeres 

i deres hjemsogn: 

 

Kvong kirke  6. maj:  

Ida Ahrensbach Roesgaard, Kvongvej 501, 6800 Varde 

Mathilde R. Mathiasen, Engbakkevej 1, 6800 Varde 

 

Sdr. Vium kirke 6. maj: 

Kasper Thomsen, Brosbølvej 9, Sdr Vium, 6893 Hemmet 

 

Strellev kirke 13 maj: 

Michael B Thygesen, Tarpvej 20, 6870 Ølgod 
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       Foreninger i Lyne, samt foreningernes formænd                               
Børnebo                          Anne Jacobsen        60172374  katrine-pedersen@hotmail.com                                    
Familie & Fritid                Ulla Rahbek                 25756835  ullauhre@hotmail.com  
Jagtforeningen                 Henning Kragh            23682088   jagtforening@lyne.dk 
Spejderne                        Gunner Pedersen        97375859   wimminger@gmail.com 
Lyne borgerfoening         Jørgen Sørensen         20410191   graverjorgen@gmail.com 
Lyne brugsforening          Erik Stenholdt              30452521    
Lyne forsamlingshus         
Kontaktperson                 Else Marie Sørensen   75250173   eller  51957573 
Lyne friskole                    Gitte Højberg Thrane   52345584   gitte.thrane@gmail.com                   
Skoleleder                        Lars-Ole Hjorth            75250011   adm@lyfs.dk                                             
Privat                                                                    61622003   larsolehjorth@gmail.com                 
Lyne Friskoles Støttefor.     Jeanette Sørensen      22244173   jlsm@bbsyd.dk                       
Lyne Gl. Elværk                Preben Jensen            40314384  pdj@eco-design.dk                                         
Lyne Hallen                      Kristian Dahl                20220787      dahl@lyne.dk               
Lyne hallen-Bestyrer–      Jeanette Sørensen      22244173   jlsm@bbsyd.dk                 
Lyne Invest APS              Vagn Andersen            20615135                                    
Lyne Kroket&Petanque    Else Marie Sørensen   75250173  eller 51957573               
Lyne Menighedsråd         Jette Raunkjær            26961092   husted8@hotmail.com    
Lyne Vennekreds             Søren Nielsen             75250356   hedevej18@gmail.com       
Lyne Venstre Vælgefor.   Kristian Dahl                20220787   dahl@lyne.dk                
SLGU.                                  Kent Sørensen                 27267364    slgformand@lyne.dk       
Strellev/Lyne Støttefore.  Tage Johannessen      40427138                                          

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: Jørn Christensen  Nørhedevej 39                  
Tlf. 75250340 mobil: 40175580 Mail. jclyne@lyne.dk 

Ansvarlig for udbringning af aktivitetskalender: Lene Slyk Tlf. 61740999  
  

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

             Lyne Borgerforening 11 gange pr. år og trykkes i 320 eks. 
 
 
 Land & Fritid / DLG i Ølgod 

Kopirer Aktivitetskalenderen gratis 
Det siger vi tak for fra  
Borgerforeningen 


