
   

Til: Samtlige husstande – kontorer – butikker  
 

AKTIVITETSKALENDER 

for Lyne Sogn 
November 2016 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                    
                                    
   
 
 
 
 

Indhold: 
  * Lyne Hallen: Uddrag fra generalforsamlingen 

  * Lyne Kirke: Koncert med Kurt Ravn 
  * Vennekredsen: Bankospil 
  * Forsamlingshuset: Foredrag 
  * Lyne Kirke: Familiegudstjeneste 
  * Skjern Kulturcenter: Frivillige dage 
  * Daglí Brugsen: Ændrede åbningstider 
  * Lyne Friskoles støtteforening: Bankospil 
  *  Lyne Friskoles støtteforening: Foredrag 
  * Daglì Brugsen:  Smagsprøver 
  * Lyne Kro & Hotel: Julefrokost   
  * Familie & Fritid: Juledekorationer 
  * Mormors ting  og sager: Månedens Buket 
   

Månedens Buket (Kirsten Slauter) 
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Faste arrangementer 

Spejdertroppen - hytten i Sdr. Vium                          Onsdag:       Kl.       16:00-21:00 
Københavnerbanko i Lyne Hallen                             Søndag         Kl.       19:30 
Postbutikken i Brugsen                          Mandag - Fredag:         Kl.        9.00 -16.30    
Lyne Krocket                          Mandag og Onsdag                         Kl.       13.00 
                                                Lørdag:                                           Kl.       13.00 
Petanqueklub                          Mandag og Onsdag                         Kl.       13.30 
Petanqueklub                          Lørdag                                             Kl.       13.30 
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: 16 
1 Gudstjeneste . I  Lyne ældreboliger 
6 Vennekredsen: Julehygge med gløgg og æbleskiver 
8 Julekoncert i Lyne Kirke 
 
Januar:  17 
11 Hele pastoratet synger i Sdr. Bork kirke Kl. 19.30 
17 Familie & Fritid: Køkkenfri aften:  
26 Lyne Kirke: Koncert med Kurt Ravn  Kl. 15.30 
26 Lyne friskoles støtteforening: I  forsamlingshuset, foredrag med   
 Lindy Aldahl fra  udsendelsen rigtige mænd. 
Februar: 17 
23 Familie & Fritid: Generalforsamling 
25 Avisindsamling: 
26 Koncert  i  Lyne Kirke  med  Kurt Ravn og pianist Carl Ulrik 
                                                     
Marts:  17 
15 Familie & Fritid: Køkkenfri aften. 
21 Hele pastoratet synger i Lyne kirke Kl. 19.30 
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 Nyt fra Lyne Hallen 
 
Efter generalforsamlingen i hallen er den nye bestyrelse på 
plads 
Formand:   Kristian Dahl, Lyne 
Næstformand:  Jonny Nielsen, Lyne 
Kasserer:    Klaus Korsholm, Lyne 
Sekretær:    Benjamin Thomsen, Sdr Vium 
    John Fisker, Sdr Vium 
Halbestyrer: Egon Sørensen, Strellev 
 

Efter en turbulent periode, håber jeg vi kan komme ind i en mere 
positiv udvikling for Lyne Hallen. 
Hallen er udfordret mht. udlejning bl.a. på grund af de mindre 
børneårgange og flere andre tilbud. Holdidrætter som håndbold 
og fodbold, der tidligere har fyldt meget er næsten væk og der er 
også masser af plads til flere badmintonspillere. Det er så dejligt 
at der er startet nye aktiviteter, som karate og floorball/hockey 
Jeg håber at indbyggerne i sognene omkring hallen vil være 
med til at reklamere for de gode faciliteter, der er i hallen, så vi 
sammen kan få vendt skuden og komme ind i en udvikling, med 
mere aktivitet i hallen og dermed flere udlejede haltimer. 
Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Tina Jørgensen, for 
hendes kæmpe indsats gennem mange år. 
 

Kristian Dahl 
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                     K O N C E R T  med      
                       K U R T   R A V N 
 
         Og  pianist  Carl  Ulrik  Munk-Andersen. 
 
                       I  LYNE  KIRKE     
   
Søndag  den  26.2.2017      Kl.   15.30 
 
 
  Billetpris:    190,00  kr. 
 
  Biletter  kan  købes  i  Daglig Brugsen,  Lyne 
 
                     _______________________ 
   
   Arr.:    Lyne  Menighedsråd   og 
 
                                        Lyne  Vennekreds. 
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    B A N K O S P I L 
 
                   Lyne  Vennekreds  afholder   bankospil    
 
                  Tirsdag  den  8.  nov.  2016  -   Kl.  19.00 
 
                   Mange  gode  og  fine  præmier. 
 
                             
                                             Venlig  hilsen  Lyne  Vennekreds. 

 
LYNE SOGN  
Foredragsaften 1. nov. 2016 kl. 19.30 i Lyne Forsamlingshus 
BJARNE NIELSEN BROVST 
Foredragets emne: Jeppe Aakjær og Marie Bergendahl, - så 
længe vore hjerter vil. 
Gratis adgang inkl. kaffe og kage. 
Lyne sogns menighedråd 
 
  

FAMILIEGUDSTJENESTE 
LYNE KIRKE KL. 10.30 
NR. BORK KIRKE KL. 14.00 
1. søndag i advent d. 27. november 2016 
  
Gudstjenesten er tilrettelagt for hele familien, 
adventskransens første lys er tændt og vi skal synge 
advents- og julesalmer og høre fortælling. 
Sdr. Bork - Nr. Bork - Lyne sognes menighedsråd 
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I øjeblikket er de fleste foreninger i Lyne, i gang med at forbere-
de sig på at deltage i Foreningsmessen i Ringkøbing-Skjern 
Kulturcenter, LØRDAG d. 12. november fra kl. 10.14. 
På det første fællesmøde som foreningerne havde i Lyne, blev 
det bestemt, at der skulle laves en fælles stand med fokus på 
hvad Lyne Sogn kan tilbyde på det foreningsmæssige område. 
Foreningsmessen har deltagere af forskellige foreninger fra hele 
kommunen, hvor man har mulighed for at præsentere sin for-
ening eller sit sogn på bedste vis. 
På Lynes fællesstand, vil vi bl.a. vise en kort film om Lyne og 
nogle af de tilbud foreningslivet giver. Der vil desuden være 
smagsprøver som Familie & Fritid står for, samt en konkurrence. 
Foreningerne vil desuden uddele informationsmateriale til de be-
søgende gæster. 
Vi håber, at I vil finde tid til at kigge forbi i Kulturcenteret, dels for 
at se vores stand, men også se hvad kommunens øvrige for-
eninger og sogne har at tilbyde. Det vil uden tvivl blive en sjov 
og spændende dag 
Har I lyst til at læse mere om Frivilligdagene, som starter tors-
dag d. 10. november og slutter d. 12. november, kan I gå ind på 
hjemmesiden: www.frivilligdage.dk 
 
Herunder er der en kort beskrivelse af tankerne bag samt 
om Foreningsmessen. 

Om Frivilligdage 
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Frivilligdage begyndte med tanken om Matchday, en begivenhed, der skal 
knytte de unge og den frivillige verden tættere sammen. 
Men hurtigt begyndte at idéen at forme sig til noget mere og større. En idé 
om at vise, at vi i Ringkøbing-Skjern står skulder ved skulder, når det handler 
om det frivillige arbejde og om at vise, hvad der kan lade sig gøre, når alle 
trækker samme ved. 
Samtidig var der forskellige planer om andre større  
arrangementer i løbet af 2016. FrivilligBørsen, der i 2015 var  
arrangeret af Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern, skulle gentages i år, og Ring-
købing-Skjern Kommune ville gerne være vært for en fest for de frivillige. 
I stedet for at placere alle disse begivenheder på forskellige  
dage i løbet af efteråret 2016, gik vi i gang med at samle det  
hele. Et hele, der altså blev Frivilligdage. 
Arrangementet har siden fået både en konference og en foreningsmesse 
knyttet til, og mens nogle af de enkelte elementer i sig selv er nytænkende, 
så er en begivenhed for og med de  
frivillige i denne her konstellation en unik måde at gøre det på. 
Der ligger meget arbejde bag, men vi har den rette opbakning fra både sam-
arbejdspartnere, fonde, sponsorer, frivilligvenner, fra foreningslivet og gene-
relt i Ringkøbing-Skjern – og derfor kan det lade sig gøre 
 

Foreningsmesse 
LØRDAG DEN 12. NOVEMBER 10.00-14.00 
Lørdag den 12. november åbner Frivilligdage dørene for foreningsmessen. 
Her har foreningerne, organisationerne og institutionerne mulighed for at 
præsentere sig for alle borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune. 
Foreningsmessen bliver en aktiv messe, hvor det ikke nødvendigvis handler 
om at skaffe frivillige til det virke, udstillerne arbejder med. Det kan i lige så 
høj grad handle om at vise sig frem, om at få flere medlemmer – eller gene-
relt være med til at gøre messen til en stor oplevelse. 
Udover de spændende stande og aktiviteter, som udstillerne selv medbrin-
ger, er der arrangeret begivenheder for både børn, voksne og de frivillige 
selv. De voksne kan glæde sig til muligheden for at møde den tidligere 
speedwaykører Erik Gundersen samt Mads Nygaard, der i efteråret 2015 
stod bag initiativet Venligboerne. Vi arbejder også på at få gjort det lidt ekstra 
spændende for børnene at være med. 
For de frivillige er der også forskellige oplæg og workshops, så man ikke ale-
ne har muligheden for at komme hjem med nye medlemmer og frivillige, men 
også med ny viden. 
Det er i øvrigt gratis at besøge foreningsmessen, hvilket også gælder for de 
oplæg og events, der måtte være en del af den. 
Oplæg og workshops for de frivillige er arrangeret i samarbejde med DGI 
Vestjylland, mens en række af de andre foredrag er med Aftenskolesamvirket 
i Ringkøbing-Skjern som partner. 

På gensyn i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter 
På foreningernes vegne 
Klaus Korsholm 
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Menighedsrådet: Foredrag i Lyne forsamlingshus.             Kl. 19. 30 

 

Lokalarkivet: Åben                                                   Kl. 13.00 - 17.00 
Familie & Fritid: Køkkenfri aften                                         Kl 18. 30 

 

 

Gudstjeneste i Lyne Kirke:                                                   Kl. 10.30 

 

Vennekredsen: Bankospil                                                     Kl. 19.00 

 

 

Dagli Brugsen: Smagsprøver                                     Kl. 16.00 - 19.00 

 

Gudstjeneste  i Nr. Bork Kirke.                                               Kl. 9.00 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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15 

Månedskalender - November  - 2016 
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 Afleveringsfrist:  December 
 

Lokalarkivet: Åben                                                  Kl. 13.00 - 17.00 

 

Avisindsamling 

Gudstjeneste  i Lyne Kirke.                                                    Kl. 9.00 

Aftenskolen Familie & Fritid: Advent og juledekorationer  
                                                                                    Kl. 18.30 - 21.30 

 

 

 

 

 

Familiegudstjeneste i Lyne Kirke.                                        Kl. 10.30 
Familiegudstjeneste i Nr Bork Kirke.                                   Kl. 14.00 
Lyne Friskole: Julebanko & Julehygge.                                Kl. 13.30 
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Julebanko og julehygge 

Lyne friskoles støtteforening afholder julebanko og julehygge 
søndag d.27/11 kl 13.30 på Lyne friskole. 
Så tag naboen under armen og kom til en hyggelig eftermiddag 
hvor der serveres gløgg, æbleskiver, kage og varm kakao. 
Sodavand og øl kan købes. 
 

Lindy Aldahl 
 

Lyne friskole støtteforening præsenterer Lindy Aldahl fra tv  
programmet de rigtige mænd som har kørt på Dr 1. 
Han kommer d. 26 januar 2017 i Lyne forsamlingshus.  
Billetter kan købes fra den 1. december hos  

Marianne Vestergaard Bargisen og i Lyne brugs, så sæt kryds i 

kalenderen til en forygende aften i latterens tegn. 
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               Lyne Aftenskole- Familie & Fritid. 
 
Advent & Jule dekorationer. 
Tiden nærmer sig til julehyggen. 
Vi holder pynte aften  d. 21nov. Kl. 18.30 –21.30 
Mormors ting & sager står for undervisning 
Tag med hvad i har af skåle m.m. 
Pris : 100,00kr + materiale 
Tilm. Senest d. 15 Nov. til Grethe Kohls tlf 75250324 mail : 
kohls@bbsyd.dk 

 
Månedens buket er indtil videre blevet givet til Louise Hvelplund, 
som var den første der modtag månedens buket indstillet af  
Jeanette Sørensen fordi hun altid er hjælpsom. Derefter Lasse 
indstillet af Ulla for sit store arbejde med at sætte flag op i byen. 
Laila wiuff indstillet af Pia for sin hjælpsomhed. Kirsten ”slauter” 
mikkelsen indstillet af Erling Simmelsgaard for altid at stille op 
og hjælpe alle med alt. 
Man kan stadig indstille personer ,virksomheder ,foreninger m.m 
som gør en forskel og fortjener en lille erkendtlighed. 
Månedens buket bliver givet hver den første og man kan maile 
til os på Butikken@mormorstingogsager,eller lægge forslag i 
postkassen ved butikken. 
 
Venlig hilsen 
 
Mormor’s Ting og Sager 
 
Preben D. Jensen 
Vardevej 107, 
6880 Tarm 
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Foreninger i Lyne, samt foreningernes formænd 
  
Børnebo Alex Pedersen             20288704 alexpedersen79@gmail.com 
Familie & Fritid                Birgitte Kristensen        53550822  info@podeplast.dk  
Jagtforeningen                 Henning Kragh            23682088   jagtforening@lyne.dk 
Spejderne                        Gunner Pedersen        97375859   wimminger@gmail.com 
Lyne borgerfoening         Jørgen Sørensen         20410191   graverjorgen@gmail.com 
Lyne brugsforening          Villy Tang                    23265391   dorisogvilly@gmail.com  
Lyne forsamlingshus        Kontaktperson - Elsemarie Tang Sørensen    
                                                                                 Tlf. 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    
Støtteforening                  Jeanette Sørensen      22244173   jlsm@bbsyd.dk 
Lyne Gl. Elværk         Niels Kristian Mikkelsen    75250186   knklyne@os.dk 
Lyne Hallen                      Kristian Dahl                75250087   dahl@lyne.dk  
Lyne hallen Hal Bestyrer- Egon Sørensen           40350399   hallen@lyne.dk 
Lyne Invest APS              Vagn Andersen           20516135  
Lyne Kroket&Petanque   Jørgen Sørensen         20410191   graverjorgen@gmail.com 
Lyne Menighedsråd Elin Jørgensen            61773835    tiko63@gmail.com  
Lyne Vennekreds Søren Nielsen              75250356   hedevej18@gmail.com 
Lyne Venstre Vælgefor.   Kristian Dahl                75250087   dahl@lyne.dk  
SLGU Kent Sørensen             27267364   kenths@bbsyd.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: Lokal arkivet eller 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. 


