Aktivitetskalender
Juni 2020

Lyne hotel i 1974
Billede fra Esther & Rudolf Graversen’s fotoalbum

Indhold:
• Faste arrangementer
• Rullende årskalender
• Nyt vedrørende aktivitetskalenderen
• Æret være Jørn Christensens minde
• Gudstjenester + friluftsgudstjeneste

Faste arrangementer
Spejdertroppen - hytten i Sdr. Vium Onsdag

16.00-21.00

Postbutikken i Brugsen

Mandag-Fredag

9.00-16.30

Lyne Krocket

Mandag-Onsdag-Lørdag 13.00

Lyne Petanque

Mandag-Onsdag-Lørdag 13.00

Flugtskydning

Mandag

13.00

Lokalarkivet - åbent 1. og 3. torsdag i måneden fra 13.00-17.00
Eller efter aftale - kontakt: 21442586
Lyne Gl. Elværk - (åbent fra 1 juni-1 oktober) torsdage kl 13.00-17.00
Eller efter aftale - kontakt: 75250186 - 51319002 - 75260295
Gul stue fredagscafé i Sdr. Bork den 2. fredag i måneden - dvs... kun
1. gang pr. måned.
Adressen er: Anerbjergevej 30, 6893 Hemmet
Vi har påtaget os en ny opgave, og gør det bedste vi har lært.
Vi arbejder på højtryk - vi har udarbejdet et nyt layout, med

Rullende årskalender

respekt for det eksisterende udseende og indhold.
Den nye deadline er den 14. hver måned

Juni:
9.

Menighedsorientering
Lukket hos Mormors ting og sager

23.

Vennekredsen: Sankt Hans

28.

Friluftsgudstjeneste

Som noget nyt, kommer der i denne måned historien om Esther
og Rudolf - og om kroen i deres tid.
Har du en idé/historie, er du velkommen til at kontakte Line på
kalender@lyne.dk eller 29909333
Venlig hilsen
Eva & Preben Jensen
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Mindeord
Jørn Christensen
Født den 10. marts 1945
Død den 24. marts 2020

Jørn Christensen var en mand med mange jern i ilden.
Desværre måtte han alt for tidligt forlade denne jord - han sov
uventet ind, i hjemmet på Nørhedevej den 24. marts.
Han var ægtemand, far, svigerfar, bedstefar og oldefar.
Jørn var et stort familiemenneske og hjalp til, hvor han kunne.
Jørn var aktiv, og var altid ude at cykle - hvad enten det var her i
området, eller i Alanya.
Jørn og Jutta var ivrige rejsere - lejligheden i Alanya har været
deres ekstra hjem.
Han havde altid et kamera med sig, og tog billeder af diverse
aktiviteter, og hvad der ellers skete omkring ham.
Jørn var vellidt og afholdt, og var altid god for et smil eller en
snak!
Her i byen stod han for aktivitetskalenderen i en årrække, var
frivillig i lokalarkivet, samt på det gamle elværk.

ÆRET VÆRE HANS MINDE
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Esther og Rudolf Graversen

Interview med Esther og Rudolf Graversen
Som ejere af Lyne Kro og Hotel i årene 1951-1986, har de to
skønne mennesker været og fortælle…

Den 9. juni kl. 19.00 er der orienteringsmøde om menighedsvalg.
Vi mødes på kirkepladsen, hvor der vil blive fortalt om planerne
på kirkegården. Derefter er der rundvisning.

Før de overtog, var det Esthers forældre, der havde hotellet fra
1927 - 1951. Dengang var det et afholdshotel, og blev købt til
8.500 kr..

Slutteligt er der kaffe i forsamlingshuset, hvor der vil blive fortalt
om valget den 15. september 2020.

I juni 1927 brænder
hovedbygningen, og bliver

Lyne kirke afholder friluftsgudtjeneste søndag den 28. juni kl.

genopbygges med c

14.00 - på det gamle stadion i Lyne skov.

centralvarme fra komfuret.

Efter gudstjenesten, vil der være hygge med medbragt kaffe og
kage.

Den 1. april overtager Esther

Menigshedsrådet tilbyder kørelejlighed - kontakt 20410191

Ovesen hotellet.
Den 10. oktober gifter Esther
sig med Rudolf Graversen fra

Vores præst er desværre sygemeldt i tiden.

Strellev. Han åbner

Embedet passes af præster fra Tarm.

skrædderforretning i et
værelse på hotellet.
I 1955 får hotellet oliefyr.

Luftfoto af Lyne

Venligst
Lyne Menighedsråd

Den 1. april 1958 væltes den gamle kørestald*, og der opføres en
bygning med lokale til nye toiletter i Ølgod Sparekasse,
rutebilsstation, telefonboks og skrædderværksted.
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Esther og Rudolf Graversen

På 1. sal bliver der selskabslokale til ca. 80 personer.
Samme år bliver der lavet nyt stort køkken…
I 1959 udvides hotellet til 11 værelser, 3 badeværelser,
rejsestue og større privatbolig.

Rudolf

Esther

Smørrebrød til hallens åbning

Gorm Mikkelsen

Chr. Eg

….FORTSÆTTES NÆSTE NUMMER

1. april 1976 - 25 års jubilæum

* en kørestald var et sted, hvor hestene kunne hvile, mens ejeren/
føreren skulle videre. Hvad enten det så var på kroen eller i kirken.
Nogle af dem havde også en vægt - hvor landmændene kunne veje
deres slagtesvin.
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Månedskalender - Juni 2020
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Gudstjeneste 10.30 i Nr. Bork Kirke

Lokalarkiv åbent fra 13-17

5
Gudstjeneste 10.30 i Sdr. Bork Kirke

LUKKET HOS MORMORS TING OG SAGER

Gudstjeneste 10.30 i Sdr. Bork Kirke
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Friluftsgudstjeneste kl. 14.00 på det gamle stadion i skoven i Lyne
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Gudstjeneste 10.00 i Nr. Bork (konﬁrmation)
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Lokalarkiv åbent fra 13-17
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AFLEVERINGSFRIST TIL JULINUMMER

Gudstjeneste 10.30 i Lyne Kirke
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