Aktivitetskalender
Juni 2021

Lyne Plejehjem i 1970. Der ældreboligerne er nu.

Indhold:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sankt Hans andakt
Info fra Dagli’Brugsen
Generalforsamling i Lyne Friskole
Generalforsamling i Lyne Forsamlingshus
Lokale ildsjæle: Mormors ting og sager
Lyne Invest søger forpagter til
Vardevej 93 og 95
Generalforsamling i Borgerforeningen
Generalforsamling, forårsfest og Sankt Hans
i Vennekredsen
Generalforsamling i Lyne krocket- og petanqueklub
Generalforsamling i Lyne Forsamlingshus
Tilbud og konkurrence fra OK+

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

18.30

Lyne krocket og petanque

Lørdag

13.30

Stolegymnastik - Vennekredsen

Tirsdag

10.00 - 11.00

Flugtskydning

Mandag

13.00

Lokalarkivet - åbent 1. og 3. torsdag i måneden fra kl. 13.00-17.00
Eller efter aftale - kontakt: 21442586

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

Lyne Gl. Elværk - (åbent fra 1. juni-1. oktober) torsdage kl. 13.00-17.00
Eller efter aftale - kontakt: 51319002 - 75260295
Gul stue fredagscafé i Sdr. Bork den 2. fredag i måneden - dvs... kun 1. gang

NYT TILTAG

pr. måned.

Rullende årskalender

lokale ildsjæle!

Juni:
11

Generalforsamling i Lyne krocket- og petangeklub

15

Generalforsamling i Lyne Borgerforening

21

Generalforsamling i Lyne Friskole

22

Generalforsamling, forårsfest og Sankt Hans i Vennekredsen

29

Generalforsamling i Lyne Forsamlingshus

August:
10

I de næste numre, vil jeg gerne lave indlæg med

Bustur i det blå med Vennekredsen

Har du/I en idé, så kontakt Line på 29909333,
eller på kalender@lyne.dk.
Det kan eksempelvis være ﬁrmaer, et par eller en person
der gør/har gjort meget for vort lokalsamfund.

September:
24

Halbal for voksne

2
Alle arrangementer er med forbehold for den gældende Covid-19 situation.
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Sct. Hans andagt

Lokale ildsjæle

Mormors ting og sager

Der er noget, som står fast

Da jeg (Line) overtog kalenderen, var det Eva der var primusmotor for
foretagenet.

Lige netop når vi fejrer Sct. Hans, og løvet er lysegrønt, og

Tak for tålmodighed Eva og Preben!

sommernatten lys og lun, skal der nok være nogen, som

Det var Eva’s idé med de lokale ildsjæle… En super idé, og en stor mulighed
for at lære forskellige ﬁrmaer, personer osv., at kende i vores skønne landsby.

B

minder os om, at nu begynder dagene at blive kortere; nu går
det igen den forkerte vej.

Tak for I og jeres arbejde med blomster, smørrebrød, kager og meget andet.
Ved I har gjort en forskel, da I overtog hotellet…

Det er jo sådan set rigtigt nok. Og så alligevel ikke. Det svarer
til, at du sidder med den dejligste isvaffel. Du har lige taget

Af hjertet tak fra mig OG byen!

den første bid. Og så er der én, der siger til dig: ”Ja, nu er du
så snart færdig med at spise den is. Det varer ikke længe, så
er den forsvundet”. Jamen, du er jo netop gået i gang med at
nyde den. Det er nu, det er dejligt. Det er nu, det sker.
Og selvfølgelig har du på et tidspunkt fået spist isen. Så har
du haft den fornøjelse. Og du kan jo heller ikke blive ved
med at spise is hele tiden. Men det gælder her i livet om at
Generalforsamling, forårsfest og Sankt Hans i Vennekredsen

også for at engagere sig i det. Vi skal så at sige lægge mobilen
fra os. Vi skal leve med i livet.

Den 22. juni kl. 18.00
Der er plads til max. 40 personer og tilmelding skal ske til
Doris på 61 28 26 31

Alt her i livet forandrer sig, og til sidst går det til grunde. Men
Jesus er altid den samme. Jesus tilbyder os sin fred. Vi kan

Pris: 100 kr.
Venligst
18

glæde sig over det, som er nu – både for at nyde det, men

bestyrelsen i Vennekredsen

komme til ham, hvornår det skal være. Og hans ord har evig
gyldighed.
3

Sct. Hans andagt fortsat fra side 3
Sct. Hans er egentlig en kirkelig højtid. Den har navn efter
Johannes Døberen. Han var en slægtning til Jesus og blev født et
halvt år før ham. Johannes opholdt sig ved Jordan-ﬂoden og
prædikede, at mennesker skulle vende om og holde sig til Gud og
gøre Hans vilje.
Døberen pegede hen på Jesus med sin forkyndelse. Han sagde om
ham: ”Se det Guds lam, som bærer verdens synd”. Dermed
forudsagde han, at Jesus ville blive ikke bare jødernes, men hele
verdens frelser. Jesus kom for at kalde os alle til et liv med Gud.
Johannes Døberen sagde også om Jesus, at ”han bør vokse / blive
større, og jeg blive mindre”. Johannes var klar over, at det var
Jesus, det drejede sig om. En huskeregel for dette er, at Johannes
bliver født, mens dagene er længst. Så bliver de kortere, og da
Jesus bliver født, begynder de at blive længere igen.
Årstider og vejrlig skifter konstant. Vi kan ikke være sikre på, at det
er godt vejr, selv om kalenderen fortæller os, at det er sommer. Men
med Jesus er det noget andet. Han er altid den samme. Vi kan bede
til ham, hvornår det skal være. Vi kan søge ind i den fred, som han
bringer med sig. Det er en stadig og vedvarende glæde at høre ham
til.
17

4

Ebbe Sunesen

Vigtig information fra Dagli’Brugsen
og Mads!
Jeg vil gerne meddele at jeg pr. 1/6 stopper som uddeler i
butikken, da jeg har fået en stor mulighed i Dagli’Brugsen
Hemmet.
Jeg er glad for, at jeg måtte være en del af livet her i byen, omend
vi ikke kunne arrangere den helt store fest pga. corona.
I har alle været enormt gode til at støtte butikken, og den står i
dag et rigtig godt sted!
Tak til verdens bedste kunder for en dejlig tid i Lyne.
Det har været en super periode og jeg tager herfra mange
erfaringer og læringer rigere!
Jeg ønsker jer alle en dejlig sommerferie og god vind.
Hav det godt, det har været en tid jeg aldrig vil glemme!
Venlig hilsen
Mads
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Som I nok alle ved ophører Mormors Ting & Sager med udgangen

Generalforsamling i
Lyne Borgerforening

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

Den 15/6 kl.19.30 i Lyne hallens cafeteria

dem.
S
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

Generalforsamling iﬂg. vedtægterne
Forslag som ønskes behandlet senders til bestyrelsen
senest 8 dage før generalforsamling.

butik eller måske noget helt andet i bygningerne, hører jeg meget
gerne fra dig.

Dagsorden
Det kan også være der er nogle borgere i Lyne, som vil stå for

-

Valg af dirigent og stemmetæller

værelsesudlejningen, så vi kan beholde nogle indtægter til Hotellet.

-

Beretning ved formanden

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

-

Aﬂæggelse af regnskab

skal stå tomt.

-

Valg til bestyrelsen samt suppleant

-

Preben Jensen (modtager genvalg)

Uanset hvad du kan forestille dig bygningerne kan bruges til, vil jeg

-

Claus Korsholm (modtager ikke genvalg)

meget gerne høre fra dig. Vi vil helst leje det hele ud samlet, men

-

Valg af revisor

det er ikke et krav.

-

Fastsættelse af kontingent

Det vigtigste er, at vi beholder liv i bygningen til glæde og gavn for

-

Indkomne forslag

byen og os alle.

-

Eventuelt

Ring gerne på 61373397 eller skriv en mail til kkf@ucrs.dk

Venligst
Bestyrelsen i borgerforeningen

På vegne af Lyne Invest

66

Kjeld Kargo Fisker
Mobil: 61373397
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Jeg blevet opmærksom på, der er et par personer der bøvler

Lyne Krocket- og petanqueklub

med deres Lyne mail…

indkalder til ordinær generalforsamling
fredag den 11. juni 2021 kl. 19.00 i
Lyne Hallens Cafeteria.

Er der andre der også gør det?
Gør mig så gerne opmærksom på jeres problemstilling.

Dagsorden iﬂg. Vedtægter.
Forslag som ønskes behandlet sendes til bestyrelsen
senest 3 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen
✧

Kontakt mig på kalender@lyne.dk eller på 29909333
Venlig hilsen
Line

der kræves brug af mundbind samt coronapas
med forbehold for COVID - 19 situationen

8
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Forpagterdrøm?

Faste priser hos

14

7

7

Vind et skønt telt!

Generalforsamling i Lyne Forsamlingshus

Værdi kr.1499,-

LYNE FORSAMLINGSHUS

Skriv dit mobil nummer bag på bonnen, put den i
postkassen i butikken.
Vinderen bliver udtrukket d. 01-07-2021

Tirsdag den 29. juni kl. 18.00
Afholdes der generalforsamling i Lyne Forsamlingshus
Dagsorden iﬂg. vedtægterne.
•

Evt. indkomne forslag sendes til formanden senest 8
dage før generalforsamlingen.

Vi starter generalforsamlingen med spisning.
•

Billetter kan købes i Dagli’Brugsen, Lyne
SENEST den 21. juni 2021
Pris pr. pers. 90 kr.
Venlig hilsen
Bestyrelsen.
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Månedskalender - Juni 2021
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Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

19

4

Fredagscafé - Gul stue. (Adressse i faste arrangementer)
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Gudstjeneste kl. 14.00 på bålpladsen ved Bork Havn efterskole.
Dette er grundlovsmøde, andagt v/ Ebbe Sunesen og tale v/
forstander Peter Due.

uge 23
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uge 25
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Gudstjeneste i Sdr. Bork kirke kl. 9.00 v/ Birgitte Nør Jahn

22

Gudstjeneste i Sdr. Bork kirke kl. 10.30

7
8

Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

Gudstjeneste i Nr. Bork kirke kl. 9.00
Gudstjeneste i Lyne kirke kl. 10.30
AFLEVERINGSFRIST TIL JULINUMMER

Gudstjeneste kl. 14.00 - friluftsgudstjeneste på Lyne’s gamle
sportsplads.
uge 26

29
uge 24
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Alle arrangementer er med forbehold for Covid-19 situationen.
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