
   

Til: Samtlige husstande – kontorer – butikker  
 

AKTIVITETSKALENDER 

for Lyne Sogn 
December 2018 

                                  
                                 Indhold 
  * Koncert med Stig Rossen 
  * Lyne Brugs: Åbningsfest 
  * Vennekredsen: Julehygge 
  * Ældreboliger: Juleandagt 
  * Avisindsamling: 
  * Friskolen: Aflevering af jernskrot 
  * Mormors Ting & Sager Ønsker godt nytår 
  * Lyne Aften skole: Kurser 2019 
  * Bedst mod vest, Kick OFF Møde i Lyne hallen 
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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.        13.00 
Lyne Krocket                                            Lørdag                          Kl.        13.00   
Petanqueklub                                            Mandag, Onsdag           Kl.       13.00 
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: 

 
 
December: 18  
4 Vennekredsen: Julehygge med Agnethe Gammelgård 
 
Januar:  19 
21 Borgerforeningen: Generalforsamling 
23 Familie & Fritid: Køkkenfri Aften. 
 
Februar: 19 
5 Borgerforeningen: Strellev Lyne Fællesmøde  
21 Familie & Fritid: Generalforsamling. 
24 Vennekredsen & Menighedsråd koncert i Lyne Kirke, med - Stig Rossen 
26 Vennekredsen: Generalforsamling 
28 Lyne Krocket og petanque klub: Generalforsamling 
 
Marts:  19 
19 Familie & Fritid: Køkkenfri Aften. 
31 Borgerforeningen: Affaldsindsamling 
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                 L Y N E     V E N N E K R E D S. 
 
             Tirsdag   den  4.  dec   2018   -   kl.  19.00   
 
               Julehygge  med  æbleskiver  og  gløgg. 
 
    Agnethe  Gammelgård  vil  fortælle  om  sit  liv  og færden 
 
    -  og efter  kaffen  læse  en  julehistorie. 
 
                              Venlig  hilsen  Lyne  Vennekreds. 
 
 
 
Juleandagt i Ældreboliger torsdag den  
6. dec.  kl. 10.00  

Avisindsamling  
Lørdag den 12.januar. kl. 9.00 

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

Sæt papir og pap ud til vej så kom-
mer vi og henter det. 
 
Der køres i Lyne by inden for  
byskiltene—og hele Lynevej. 
 
Der står på dagen en trailer ved Pode 
plast hvor Lyne land er velkommen 

KFUM Spejderne i Sdr. Vium, Hemmet og Lyne 
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Lyne Brugs: Åbningsfest, den røde snor klippes                 Kl. 8.00 

Gudstjeneste: Nr. Bork kirke                                                Kl. 9.00 
Julekoncert:  Sdr. Bork kirke                                              Kl. 16.00 

 

Vennekredsen: Julehygge: Æbleskiver og Gløøg                Kl.19.00 
Agnethe Gammelgård læser julehistorie 

 

Juleandagt i Ældreboliger torsdag den 6. dec. kl. 10.00  
Lokalarkivet: Åben                                                  Kl. 13.00 - 17.00 

 

 

Gudstjeneste: Lyne kirke                                                     Kl. 10.30 
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Månedskalender - December - 2018 
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 Afleveringsfrist: Januar 2019  
Gudstjeneste: Lyne kirke                                                        Kl. 9.00 
 

 

 

 

 

Lokalarkivet: Åben                                                  Kl. 13.00 - 17.00 

 

 

Gudstjeneste: Lyne kirke                                                      Kl. 15.00 

Gudstjeneste: Lyne kirke                                                        Kl. 9.00 

Gudstjeneste: Nr. Bork kirke                                                  Kl. 9.00 

 

 

 

Gudstjeneste: Lyne kirke                                                       Kl. 10.30 

Mormors ting & Sager  Ønsker godt nytår med et lille glas  
og en kop kaffe                                                                    Kl. 10 - 12 
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Mormors ting og sager ønsker alle en rigtig glædelig jul, 
samt et godt og lykkebringende Nytår. 
Tak for al jeres støtte og opbakning til alt hvad vi foretager os. 
Tak til bypedeler m.m som holder pænt omkring vores sted. 
Tak til de frivillige vi altid kan regne med 
Vi byder traditionen tro på et lille glas bobler eller kaffe med ka-
ge, den 
                     31-12 kl 10-12 kom og ønsk os og hinanden et 
                                  GODT NyTÅR Med venlig hilsen og tak 
Eva og Preben 

Kurser vinteren  2019 
Dansk undervisning  10 g V/ Hans Moss 
For begyndere / let  øvede starter 
Mandag d. 07/01 kl 19,00  - 20,45 
Pris: 360kr  max 8prs. på holdet. 
 
Danskundervisning  10g v/ Hans Moss 
Dette hold er for fortsættere 
Med lidt kendskab til sproget  starter 
Tirsdag d. 08/01 kl 19,00 – 20,45 
Pris 360kr. max 8 på holdet. 
 
Pileflet  v/ Birgitte Kristensen  
Week-end  d. 18 /19 januar er der en ledig plads 
Prisen er 550kr + materiale. 
 
Slægtsforskning v/Hans Toudal  
Antal gange og datoer  ikke på plads 
Kommer i kalenderen  for  Januar . 
Sammen med evt.  andre  kurser 
 
Hvor ikke andet er anført er kurserne på  Lyne Friskole 
Glipstrupvej 4 Lyne. 
 
Tilmelding til Grethe Kohls tlf. 75250324 mb 21182624 
Mail. kohls@bbsyd.dk senest en uge før start. 
 
Lyne Aftenskole Familie & Fritid ønsker alle en Glædelig Jul 
Tak for i år. 
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KICK OFF MØDE I LYNE HALLEN 

 

 

 

 

 

Mellem 100 og 110 borgere i Bedst mod West var i Lyne Hallen med 
til at sætte fokus på klyngens fremtidig herunder, hvad der skal sættes 
ekstra fokus på og hvad visionen er for klyngesamarbejdet. 

Formål med landbyklynger: 

Formålet med at etablere en landsbyklynge er at udvikle den individu-
elle landsby og hele klyngen, se udviklingstendenser som fordrer sam-
arbejde. Den indledende proces i forhold til at etablere landsbyklyngen 
er at opbygge en robust og bæredygtig struktur, hvor det ikke udeluk-
kende er den enkelte landsby som tager hånd om udviklingen. 

Hvad er en landsbyklynge så egentlig? 

Tænkningen bage en landsbyklynge er i bund og grund samme tan-
ker, der i sin tid var tænkningen bag den danske andelsbevægelse – 
nemlig at sammen er vi stærkere og mere effektive. Samarbejdet 
sker mellem et antal byer, der ligger i geografisk i nærhed af hinan-
den (fælles stedsidentitet) og hvor samarbejdet bygger på gode sam-
arbejdsrelationer (socialt fællesskab). Samarbejdet skal bygge vide-
re på hinandens styrker og hjælper hinanden i fælles udfordringer. 
Der skal i fællesskabet gives plads til mange forskellige livsstile  
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Borgerundersøgelsen 

Borgerundersøgelsen blev gennemført som en elektronisk spørgeskemaun-
dersøgelse fra d. 12. juni til d. 3. juli 2018. Der var i alt 574 borgere over 16 
år og virksomhedsejere besvaret undersøgelsen. Det svarer til 23,7 % af de 
adspurgte i klyngen. Gennemsnitsalderen på respondenterne var 59 år. 

Den korte version: 

90 % af respondenterne er tilfredse med at bo, hvor de bor. 
Den vigtigste årsag til bosætning er de naturkvaliteter, som er i området, og 

det at deres familie og/eller venner bor der (begge 37 %). 
81 % føler tilknytning til det sogn, de bor i, mens 58 % føler tilknytning til 

hele området, som landsbyklyngen Bedst mod West dækker. Steds-
identiteten er således i højere grad bundet til det sogn, borgerne bor i, 
end til hele klyngens geografi. 

De 3 bedste ting ved at bo i området ro, naturen, sammenhold og nabo-
skab. 

Bosætning og optimisme 

71 % vil anbefale andre at flytte til deres by, og 82 % mener, at fordelen 
ved at bo i en lille by er større end ulemperne. 

43 % af respondenterne tror, at der om ti år bor færre mennesker i deres 
by, end der gør i dag. Kun 33 % tror, at der om ti er er flere indbyggere 
i deres by. 

Samarbejde 

92 % mener, det er nødvendigt, at landsbyerne samarbejder med 
hinanden, hvis de skal overleve i fremtiden. 

Der er dog kun 48 %, som mener, der i dag er et godt samarbejde 
på tværs af landsbyerne. 

Det vigtigste at samarbejde om arrangementer/aktiviteter, institutio-
ner (fordeling geografisk i området), tiltrækning og transport. 

 
Frivillighed og borgerinvolvering 

96 % af respondenterne mener, det er nødvendigt, at borgerne in-
volverer sig aktivt, hvis landsbyerne skal overleve. 

52 % af respondenterne laver i dag frivilligt arbejde (landsplan 41 
%). 
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Størstedelen af borgere, som i dag er frivillige, påbegyndte først og 
fremmest deres frivillige engagement, fordi de havde en interes-
se for sagen (55 %). Det, de i dag får ud af at arbejde frivilligt, er 
i høj grad muligheden for at gøre noget, som er vigtigt for lokal-
samfundet (63 %) og muligheden for at deltage i et socialt fæl-
lesskab (57 %). 

I alt giver 46 respondenter udtryk for, at de gerne vil kontaktes for at 
høre mere om mulighederne for at blive frivillig i Bedst mod 
West. Det giver et godt frivilligt fundament at arbejde videre ud 
fra. 

 
Hvilke mødesteder har potentiale til fremadrettet at styrke fællesska-
bet på tværs af landsbyerne? 

Institutioner (fx skoler, børnehave og vuggestue, 8,1 (ud af 10 muli-
ge) 

Tilbagevendende årlige arrangementer (fx byfester), 8,1 (ud af 10 
mulige) 

Haller og klubhuse, 7,8 (ud af 10 mulige) 
Dagligvarebutikker, 7,6 (ud af 10 mulige) 
Forsamlingshuse, 7.3 (ud af 10 mulige) 
Naturen (fx legeplader, shelterpladser og bålhytter), 6,8 (ud af 10 

mulige) 
Kirker og meninghedshuse, 5,0 (ud af 10 mulige) 
 

Aktiviteter i lokalområdet 

På spørgsmålet om man er tilfreds med aktivitetsudbuddet i området 
svar 79% ja og 21% nej. Respondenterne blev i forlængelse af til-
fredsheden spurgt til, om de har forslag til nye aktiviteter. Forslagene 
fordeler sig på tre overordnede kategorier: Natur og outdoor, Idræt og 
motion samt Kultur: 

Vandreture (54%) 
Mountainbike (33%) 
Kano/kajak/paddlebord/kitesurf (27%) 
Fiskeri (26%) 
Ridning (16%) 
Vinterbadning/badeklub (15%) 
Andet (14%) 
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Det vi elsker ved vores område og som de andre misunder os 

Fællesskab 
Sammenhold 
Naturen 
Foreningslivet 
Søger udfordringer 
Vores skoler 
Bork Havn 
Beliggenheden 
Fjorden 
 

De 3 første etablerede arbejdsgrupper i Bedst mod West 

Ud fra de 6 emner blev der drøftet i grupper og emnerne blev skåret 
ned til 3 emner, der skal arbejdes med i første omgang: 

Den unge generation  
Foreningsaktive 
Netværk 
Fritidsjobs for unge 

Billige huse der ikke kan finansieres/forfaldne huse 
Transport (cykelstier, stier og transport generelt 

 Vision 

Når vi mødes igen om 5 år den 29. oktober 2023 hvordan ser samar-
bejdet så ud og hvad er det for en historie vi fortæller: 

Vi bakker op om det vi har 
Vi er forbundet med stier 
Vi har fundet frem til det vi er gode til sammen i stedet for hver for 

sig (samlokalisering) 
Vi har en fælles ungdomsklub for områdets unge 
Vi er mange flere og der er flere unge 
Vi griner af, at vi omtalte os fra Sdr. Vium, Bork, Lyne, Hemmet. Nu 

er vi helt naturligt et fælles område 
Vi bruger hinandens arrangementer lige så naturlige som vores 

”egne” 
En velfungerende fælles kalender, så man kan se hvilke datoer, der 

er brugt. 



 15 

Malene Thune 

30 oktober 2018   
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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   loh@lyfs.dk                                               
Privat                                                                    61622003                                                          
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                                                
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: Susanne Højvang 28495584 
 

  
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 


