
Aktivitetskalender
November 2020

Indhold:

• Mormors ting og sager livemusik med Steen 
Wrønding Christensen

• Banko i Vennekredsen
• Generalforsamling i hallen 16/9
• Menighedsrådet
• TAK fra Rally i Lyne
• Halbal for voksne
• Affaldssortering
• Lokale ildsjæle: Jørgen Sørensen
• Vildt og vinaften udsat pga. covid-19
• Yin Yoga fra SLGU



Faste arrangementer

Spejdertroppen - hytten i Sdr. Vium 

Postbutikken i Brugsen 

Lyne krocket og petanque

Lyne krocket og petanque

Stolegymnastik - Vennekredsen

Flugtskydning

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

Eller efter aftale - kontakt: 51319002 - 75260295

Gul stue fredagscafé i Sdr. Bork den 2. fredag i måneden - dvs... kun 1. gang 

pr. måned.

Rullende årskalender

November:

17 Banko i Vennekredsen

27 Halbal for voksne kl 18.00 (arrangeret af Lyne friskoles støtteforening)

December: 

1 Julefortælling ved Klaus Korsholm i Vennekredsen

Onsdag 

Mandag-Fredag

Mandag og onsdag

Lørdag

Tirsdag

Mandag

16.00-21.00

9.00-16.30

13.30

13.30

10.00 - 11.00

13.00

2 15

Deadline til aktivitetskalender

den 14. hver måned

HUSK

2021:

Januar: 13 Køkkenfri aften

Februar: 25 Generalforsamling i Familie & Fritid

Marts: 23 Køkkenfri aften

Nyt sendes til Line på kalender@lyne.dk

NYT TILTAG

I de næste numre, vil vi gerne lave indlæg med 

lokale ildsjæle! 

Har du/I en idé, så kontakt Eva på 27590880, 

kom ind og snak med os, eller ring til Line 

på 29909333 eller mail på kalender@lyne.dk.

Det kan eksempelvis være firmaer, et par eller en person

der gør/har gjort meget for vort lokalsamfund.
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Har du nogle veninder, kollegaer eller andre, der gerne 
vil lidt ud? Vi arranngerer kurser, tøseaftner med mere…

Kontakt Eva for mere info på 27590880 - så kan du/I også 
komme med jeres ønsker.

Mormors ting og sager

Vardevej 93 og 95

6880 Tarm

Kontakt: 27590880

Vi har, grundet den nuværende epidemi, valgt at lukke 
caféen helt - derfor ingen spisende eller fredagscafé..

Fredagskager, mad mm… er her endnu - blot til 
afhentning, grundet de nuværende Covid-19 regler.

Åbningstider

Mandag: Lukket

Tirsdag: 9.00 - 17.00

Onsdag: 9.00 - 17.00

Torsdag: 9.00 - 17.00

Fredag: 9.00 - 17.00

Lørdag: 9.00 - 12.00

Søndag: Lukket
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Banko den 17. november 

i Lyne Vennekreds

Venlig hilsen bestyrelsen i Vennekredsen

Der er i november måned banko den 17. november

Tid: 19.00

Sted: Vennekredsen i Lyne

Kommende arrangementer i Lyne Vennekreds ser vi os nødsaget til at afvente 
COVID-19 udviklingen og de regler det indebærer.
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Jørgen Sørensen er om nogen vores lokale ildsjæl.

Vi som bor i Lyne kan ikke undgå at møde Jørgen et eller andet sted.

Han gør mange ting: 

• Han sidder i bestyrelsen i Menighedsrådet

• Han sidder i bestyrelsen i Borgerforeningen

• Har arbejdet meget med foreningen Bedst mod West

• Han sidder i bestyrelsen i Krocket og Petanque
- her klipper han også græs, som han ligeledes gør ved hotellet og ned 

langs stien.

- Han ses lægge fliser, og ordne bænke på krocketbanerne.

• Yder stor nabohjælp.
- Han handler ind, og kører med naboerne hvis de f.eks. skal til lægen.

• Han står for bypedellerne i byen

• Går til hånde ved kirken (både ude og inde) 

- Han hjælper til ved begravelser, og når graveren har ferie

• Forleden blev han set støbe et nyt hul til en flagstang på 

kirkepladsen

• Han sørger for at flagstængerne er oppe i byen når der skal flages

Utroligt han også har tid til hans familie.

Han kører ofte til Århus for at passe sine børnebørn, som han har på ferie i 

flere dage. - hele 3 stk. af gangen.

Sidst, men ikke mindst

• Han blev for nylig dansk mester i krocket - er super flot!

Man går aldrig forgæves hos Jørgen!

Han er nomineret af flere lokale og det skal derfor være ham, der får hædren!
Sådan en prisværdig person er ikke i alle lokalsamfund - men han er i vores.

Lokale ildsjæle 
Orientering fra Menighedsrådet

Der har været Menighedsvalg og det nuværende menighedsråd, afgår den 29/11 

- 2020, 1. søndag i advent, og det nyvalgte tiltræder.

3 af nuværende medlemmer blev genvalgt: Grethe Platz, Jørgen Sørensen og 

Jette Raunkjær.

2 nye medlemmer blev valgt: Karsten Midtiby og Morten Jacobsen.

Elly Madsen og Niels Kirketofte ønskede ikke at genopstillr, og medgives stor 

tak - for konstruktivt arbejde i menighedsrådet. I det hele taget tak, for et rigtig 

godt og behageligt samarbejde i rådet i den forgangne periode. Der har været 

en del opgaver/udfordringer, og dermed også oplevelser. Dette er jo en del af 

det, der holder et menighedsråd “i live”.

Tak til kirkens ansatte: Graver Mogens Callesen, kirkesanger Karen Bonne og 

organist Kirsten, for jeres trofaste fremmøde. Deette er af stor betydning i det 

daglige og ikke mindre, hvor der af andre årsager, forestås kirkelige handlinger i 

vores kirke.

Vores præst Simon Høgsbro Larsen er nu raskmeldt og tilbage blandt os. Vi ser 

frem til at genoptage arbejdet.

Karsten Midtiby og Morten Jacobsen bydes veelkommen, i håbet om at I vil 

trives i opgaven.

Coronatiden påvirker. os alle!

Vi påtænker i december følgende:

Julekoncert i Lyne kirke den 3/12-2020

Julegudstjeneste de. 24/12-2020 kl. 14.00, afholdes i Lyne hallen

Nytårsgudstjeneste den 1/1-2021 kl. 16.00, afholdes i Lyne kirke

Efterårshilsen

Jette Raunkjær

Meninghedsrådet
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Lokale ildsjæle 

Jørgen Sørensen 

Jørgen og Michael flytttede til Lyne i 1985 på Højallé 2, da Jørgen passede 

N.E’s gård. De havde kreaturer og jord - dem/det passede Jørgen.

I 1987 byggede Jørgen og Vibeke huset på Højallé 13. 
Bonusinfo: Er der Elly og Svenne Madsen bor nu.

I 1990 begyndste han at arbejede på et Danish Crown slagteriet i Skjern. Her 
arbejdede han et par år, hvorefter han arbejdede hos Vagn Henriksen til 2004.

Fra 2004 blev Jørgen ansat til at passe kirkegården - hvilket han stadig gør når 

graveren har ferie.

I 2007 blev Jørgen skilt og flyttede til Kirkestien 6 - som er hans nuværende 

bolig.

Jørgen fik 2 børn. Michael og Susanne og har hver 3 børn.

Jørgen nyder dem - de er mellem 3 og 9 år, så der er gang i den!

I sin fritid nyder han at gå på krocketbanen og det sociale samvær det 

indebærer.

Jørgen er blevet indstillet til at være denne måneds lokale ildsjæl - grunden og 
diverse punkter findes på side 11..
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Månedskalender - November 2020  
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Gudstjeneste (alle helgen) Lyne kirke kl. 9.00             

      Sdr. Bork kirke kl. 10.30            

          Nr. Bork kirke kl.14.00

       

Gudstjeneste i Nr. Bork kirke kl. 10.30

Fredagcafé - Gul stue (Adresse i faste arrangementer)

         uge 46

         uge 45

  

                   

AFLEVERINGSFRIST TIL DECEMBERNUMMER

Mormors ting og sager - Livemusik kl. 19.00 (se side
Gudstjeneste i Sdr. Bork kirke kl. 9.00 (PHS)

uge 47

Banko i Vennekredsen kl. 19.00

Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00        

Gudstjeneste i Nr. bork kirke kl. 9.00 og Lyne kirke kl. 10.30

uge 48

    

 

Halbal for voksne kl. 18.00

 

Familiegudstjeneste (Advent) i Sdr. Bork kirke kl. 14.00 

uge 49

Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

Mormors ting og sager - vinsmagning kl. 19.00

31
Alle arrangementer med forbehold for COVID-19 situationen.


