Aktivitetskalender
Maj 2021

Dagmar Eg og Grethe Pedersen kigger
nærmere på det værk, der har taget dem
utrolig mange timer.
Den nye alterdug var i avisen
28. september 1997.

Indhold:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lyne aftenskole
Generalforsamling i Lyne Friskoles
støtteforening
Dagli’Brugsen støtter lokalt
Tsk for støtte til kræftens bekæmpelse
Lokale ildsjæle: Bypedellerne
Info fra præsten
Tak fra Mormors ting og sager
Forpagter til hotellet på Vardevej i Lyne
Hilsen fra Mormors ting og sager
Info fra Dagli’Brugsen
Nyhedsbrev fra Lyne Friskole

Faste arrangementer
Spejdertroppen - hytten i Sdr. Vium Onsdag

16.00-21.00

Postbutikken i Brugsen

Mandag-Fredag

9.00-16.30

Lyne krocket og petanque

Mandag og onsdag 13.30

Lyne krocket og petanque

Lørdag

13.30

Stolegymnastik - Vennekredsen

Tirsdag

10.00 - 11.00

Flugtskydning

Mandag

13.00

HUSK
Deadline til aktivitetskalender
den 14. hver måned
Nyt sendes til Line på kalender@lyne.dk

Lokalarkivet - åbent 1. og 3. torsdag i måneden fra kl. 13.00-17.00
Eller efter aftale - kontakt: 21442586
Lyne Gl. Elværk - (åbent fra 1. juni-1. oktober) torsdage kl. 13.00-17.00

NYT TILTAG

Eller efter aftale - kontakt: 51319002 - 75260295
Gul stue fredagscafé i Sdr. Bork den 2. fredag i måneden - dvs... kun 1. gang
pr. måned.

I de næste numre, vil jeg gerne lave indlæg med
lokale ildsjæle!

Rullende årskalender
Maj:
20

Generalforsamling Lyne friskoles støtteforening.

Har du/I en idé, så kontakt Line på 29909333,
eller på kalender@lyne.dk.

September:
24

Halbal for voksne

Det kan eksempelvis være ﬁrmaer, et par eller en person
der gør/har gjort meget for vort lokalsamfund.
Alle arrangementer er med forbehold for den gældende Covid-19 situation.
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Lokale ildsjæle

Bypedellerne
I skal have et stort cadeau for jeres store arbejde for byen!
I ser virkelig ud til at nyde jeres arbejde, og fortjener hver og en en
kæmpe stor tak for det I gør.
BDet ser godt ud i bybilledet, både for lokale, men bestemt også for
udefrakommende.
Bypedellerne er: Mary & Kurt Olesen, ElseMarie & Jørn Tang, Signe
Hvelplund, Karen Jørgensen og Jørgen Sørensen.
De kan altid bruge ﬂere mennesker til hjælp - noget for dig/jer?
Kontakt da Jørgen Sørensen.
De mødes hver anden mandag - forhør dig/jer om hvor og hvornår.
De har fået sponsorater af lokale ﬁrmaer og privatpersoner.

TAK
Lyne Aftenskole
Så lysner det i øst.
Nu må vi starte kursus igen, hvis ikke der sker ændringer.
Kursus i Dansk samtale starter på Lyne Friskole
Startende mandag d.31. maj kl. 19.15 - 21.00
Følgende datoer: 7/6 – 14/6 – 21/6 – 28/6
Underviser : Hans Moss tlf. 30615470
Pris: 350 kr. + materialer 25 kr.
Tilmelding til Hans Moss eller Grethe Kohls tlf. 21182624
Der er også et hold til slægtsforskning der venter.
Start tidspunktet har jeg ikke på nuværende.
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Det er onsdage fra 19.00 - 21.35 v/Hans Toudal.
Begge hold er på lyne Friskole Glibstrupvej 4 Lyne.
Tilmelding til Grethe Kohls tlf. 21182624
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TAK
Der blev søndag d. 11/4 indsamlet 8105,50 kr i Lyne Sogn
til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Dertil kommer beløb
som er indbetalt pr mobilpay, som går direkte i distrikt
Egvads fælles pulje.
1000 TAK til alle jer som bidrog med beløb.
1000 TAK til Dagli´ Brugsen Lyne, Mormors ting og sager
samt T H Multiservice for forplejning til alle indsamlerne.
Og sidst men ikke mindst 1000 TAK til alle jer indsamlere
som brugte søndag formiddag i sne, regn og blæst.
Har du lyst til at give en
hånd med indsamling i
2022, så kontakt:
Mette Tang på 22308033.
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Information fra vores præst

STØT LOKALT - DET GØR VI
LYNE FRISKOLE

Vi arrangerer en gudstjeneste i det fri, nærmere bestemt en pinse-

Vi er stolte af, at vi kan bidrage til, at friskolens bus kan blive ved med at

vandring 2. pinsedag den 24. maj.
Vi starter kl. 10.30 på Sdr. Bork Kirkegård, og det er også dér, vi slutter.
Vi vil gå en lille tur i det forhåbentlig smukke vejr. Undervejs vil der
være et stop, hvor jeg prædike kort om pinsens budskab, og et andet
stop, hvor vi holder altergang. Turen bliver ikke særlig lang.
Efter gudstjenesten serveres der suppe for alle deltagerne.
Tag traveskoene på og klæd dig efter vejret.
Vel mødt!
Ebbe Sunesen

køre de kære elever rundt og få en masse oplevelser med hjem i deres
hverdag!
Vi ved hvor glade eleverne er, for at kunne komme ud i det fri i ny og næ og
få en anderledes form for undervisning og nærvær med hinanden og
lærerne.
Bussen er et vigtigt aktiv for vores friskole og derfor har vi sammen med en
række andre virksomheder givet en hjælpende hånd, så bussen fortsat kan
rulle derudad som den plejer.

SLGU
Sponsorat fra OK-kort gav 11.346,43 kr. til Strellev-Lyne GU.
Da mange lokale foreninger er pressede pga. corona har valgte vi at hæve
beløbet med 30 %, så beløbet blev 16.209 kr.

I al sin glans nu stråler solen
Vers 1. og 7.
N.F.S Grundtvig

1.

7.

I al sin glans nu stråler solen,

Vor Gud og Fader uden lige!

livslyset over nåde-stolen,

Da blomstrer rosen i dit rige,

nu kom vor pinselilje-tid,

som sole vi går op og ned

nu har vi sommer skær og blid,

i din Enbårnes herlighed;

nu spår os mer end englerøst

thi du for hjertet, vi gav dig,

i Jesu navn en gylden høst.

gav os med ham dit Himmerig.
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Pengene kommer fra vores OK tankanlæg ude foran brugsen - hver gang du
bruger dit OK kort er du med til at støtte en lokal forening!
Har du ikke et OK kort kan du få det på OK’s hjemmeside - det er gratis og
støtter lokalt.
Husk at støtte op om det lokale - foreningerne, institutionerne og
virksomhederne.

Med venlig hilsen
Dagli’Brugsen Lyne
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Som I nok alle ved ophører Mormors Ting & Sager med udgangen
af april.
Det er vi meget kede af, og jeg vil benytte lejligheden til at takke
Eva og Preben for det særdeles gode samarbejde vi har haft med
dem.
S

Info fra Dagli’Brugsen
Fra den 28. april har vi fået ny blomsterleverandør.
Dette er Lenes Blomster.
Lene er bosat i Sdr. Vuim - retterer på en gård lige uden for byskiltet ;)

Nu står vi så uden forpagter, og vi vil meget gerne have nye kræfter
til at drive hotellet, værelserne og butikkerne videre.
Har du lyst til at være krofatter/mutter, udleje værelser, drive en
butik eller måske noget helt andet i bygningerne, hører jeg meget

Hun sørger for vi har nye og ﬁne buketter i butikken - har du en speciel
eller speciﬁk bestlling, er det til hende.
Hun har butik i Skjern Centret, og er medlem af Euroﬂorist.

gerne fra dig.
Det kan også være der er nogle borgere i Lyne, som vil stå for

Bredgade 46b

værelsesudlejningen, så vi kan beholde nogle indtægter til Hotellet.

6900 Skjern

Nu er bygningerne blevet så ﬁne, og så er det jo en skam, hvis det

Kontakt: 97366066 eller på mail: blomsterlene@mail.dk

skal stå tomt.
Uanset hvad du kan forestille dig bygningerne kan bruges til, vil jeg

Hjemmeside: www.lenesblosmster.eu
og hun kan nemt følges på facebook - søg blot på lenesblomster.

meget gerne høre fra dig. Vi vil helst leje det hele ud samlet, men
det er ikke et krav.
Det vigtigste er, at vi beholder liv i bygningen til glæde og gavn for
byen og os alle.

Inspirationsbilleder

Ring gerne på 61373397 eller skriv en mail til kkf@ucrs.dk
På vegne af Lyne Invest

Vi vil gerne sige tak for samarbejdet med Mormors ting og sager,
og ønsker jer al mulig held og lykke fremover.
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Kjeld Kargo Fisker
Mobil: 61373397
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KÆRE KUNDER

Forpagterdrøm?

Mormors Ting og Sager vil hermed gerne sige tusind tak for jeres
støtte og opbakning gennem den tid vi har drevet vores forretning,
uden jer havde vi aldrig kunnet gøre dette.
Vi vil mindes og glæde os over alle de skønne stunder vi har haft i
den tid der er gået.
Nu håber vi for byen, at der snart igen vil komme lys i vinduerne på
den gamle Kro.

Tak
Eva & Preben

ER DU INTERESSERET I AT VIDE LIDT MERE OM
FRISKOLELIVET PÅ VORES DEJLIGE SKOLE?
Så er det nu muligt at tilmelde sig til vores nyhedsbrev. Klik forbi
hjemmesiden www.lynefriskole.dk og udfyld formular nederst på
forsiden.
Vi glæder os rigtig meget til at
fortælle bedsteforældre, folk fra
lokalområdet, samarbejdspartnere og
andre nysgerrige om hverdag, trivsel
og læring blandt elever og lærere, nye
tiltag samt kommende arrangementer
på skolen.
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SAMMEN STÅR VI STÆRKEST - VI SES I
NYHEDSBREVET
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Månedskalender - Maj 2021

16

1
2

Gudstjeneste - ingen
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Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00
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Gudstjeneste i Lyne kirke kl. 10.30
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Fredagscafé - Gul stue. (Adressse i faste arrangementer)
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AFLEVERINGSFRIST TIL JUNINUMMER

Gudstjeneste i Lyne kirke kl. 10.30
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Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00
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Gudstjeneste i Lyne kirke kl. 9.00
Alle arrangementer er med forbehold for Covid-19 situationen
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