
Aktivitetskalender
December 2020

Indhold:

• Mormors ting og sager  - STOR TAK.

• Lyne aftenskole - kurser.

• Julefortælling i Vennekredsen AFLYST.

• Køkkenfri aften i januar AFLYST.

• Nye vedrørende gæster hos Mormors ting og 

sager.

• Kirkekoncert d. 3 december.

• Julestue hos Mormors ting og sager d. 6

december.

• Vildt og vinaften den 29. januar - UDSAT.

• Hilsen fra bypedellerne.



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
December: 
1 Julefortælling ved Klaus Korsholm i Vennekredsen /AFLYST)

3 Julekoncert i Lyne kirke

6 Julestue hos Mormors ting og sager

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
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Deadline til aktivitetskalender

den 14. hver måned

HUSK

2021:

Januar: 13 Køkkenfri aften (AFLYST)

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.

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et 

lykkebringende 2021.
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Tusind tusind mange tak for besøg, gaver, sms’er, facebookbeskeder 

mm. i forbindelse med udvidelsen af vores blomsterafdeling.

TAK for I altid støtter op om os, og handler lokalt.

Vi er yderst taknemmelige!

Uden jer - ingen os…

Der skal også lyde en stor tak til vores personale og frivillige.

Venligst Eva & Preben 

Mormors ting og sager

Vardevej 93 og 95

6880 Tarm

Kontakt: 27590880

14

TAK

10
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Månedskalender - December 2020  
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8

28

Fredagcafé - Gul stue (Adresse i faste arrangementer)

)Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

Kirkekoncert i Lyne kirke kl. 19.30

     

uge 49

         

         

  

 Gudstjeneste i Lyne kirke kl 9.00 og i Sdr. Bork kirke kl. 10.30

AFLEVERINGSFRIST TIL JANUARNUMMER 2021          uge 50

Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

       

 Gudstjeneste i Nr.Bork kirke kl. 10.30

uge 51

 Gudstjeneste i Lyne kirke kl. 9.00 og i Sdr. Bork kl. 10.30

 Gudstjeneste i Lyne hallen kl. 14.00 og i Bork hallen kl. 16.00

 Gudstjeneste i Nr. Bork kirke kl. 10.30

 Ingen gudstjenester i kirkerne

 
uge 52

 

Gudstjeneste i Nr. Bork kirke kl. 10.30

 Julestue hos Mormors ting og sager kl. 9.00 - 16.00

313
Alle arrangementer med forbehold for COVID-19 situationen.

Der er kaffe i 

kirken efter 

koncerten.
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Mormors ting og sager

Vardevej 93 og 95

6880 Tarm

Kontakt: 27590880

Vi er her til at lave mad osv. til jer!

• Vi laver :

• Smørrebrød

• Varm mad

• Tapas

• Fredagskage

• Kage og småkager

… Noget du ønsker - så ring blot på 27590880

I må gerne komme og 

spise her! 

Blot i ikke er mere end 

10 

… ogI folger de 

skrevne forholdsregler.

Bestil
dagen 

før!

PAS PÅ HINANDEN!

Idet butikken er blevet større, må 

vi nu være 20 personer i både 

blomsterbutik og café.

HUSK AT BRUGE MUNDBIND 

OG HÅNDSPRIT

Der står håndsprit ved indgangen, og 

afstandsmærker i gulvet.

Har du nogle veninder, kollegaer 

eller andre, der gerne vil lidt ud? 

Vi arranngerer kurser, tøseaftner 

med mere… 

Blot I ikke er mere end 10.

Kontakt Eva for mere info på 

27590880 - så kan du/I også 

komme med jeres ønsker.
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Julefortælling d. 1. december ved 

Klaus Korsholm.

i Lyne Vennekreds

8

Venlig hilsen bestyrelsen i Vennekredsen

Kommende arrangementer i Lyne Vennekreds ser vi os nødsaget til at afvente 
COVID-19 udviklingen og de regler det indebærer.

AFLYST

Julestue den 6. december 

kl. 9.00 - 16.00

Kom og se vores 

julepynt i 

blomsterbutikken, 

og de andre 

lokaler.

Madmor Eva 

laver vafler 

mens I 

venter.


