
Aktivitetskalender
Januar 2021

Indhold:
• Indskrivning til skoleåret 2021/2022
• Lyne Venstre info - Kommunalvalg 

den 16. november 2021.
• Køkkenfri aften 13. januar - AFLYST.
• Husk dine kære!
• Eva, Preben og personale hos

Mormors ting og sager - Tusind tak for støtten i
 2020.

• Dansk kursus og slægsforskning.
• Generalforsamling i Borgerforeningen flyttet til

8. marts 2021.

Danmark er et yndigt land,

målt med hjerte og forstand.

Brug det frit, brug det tit,

det er faktisk ret solidt.

Nyd det fuldt med sind og krop,

husk at rydde ordenligt op!

GIV OS  DANMARK TILBAGE



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.
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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

Deadline til aktivitetskalender
den 14. hver måned

HUSK

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.

Rullende årskalender

Januar:
13 Køkkenfri aften - AFLYST

Februar:
25 Generalforsamling i Familie & Fritid

Marts:
23 Køkkenfri aften

Alle arrangementer er med forbehold for den gældende Covid-19 situation.



Vores kommune er godt og vel lukket - OG vi skal stadig bruge vores 

sunde fornuft.

Vi vil gerne sige jer alle tak for året der snart er gået.
Det er ingen hemmelighed 2020 har været et hårdt år.

Der skal lyde TUSIND tak for den støtte I alle i årets løb har vist os!

Uden jer - ingen os…

Vi håber på et 2021, hvor det lysner og vi får vores land og verden 
tilbage.

De bedste hilsner fra
Eva. Preben og personale



Månedskalender - Januar 2021
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 uge 1

Gudstjeneste i Lyne kirke kl. 16.00 (Nytår)

Gudstjeneste i Sdr. Bork kirke kl. 10.30

       

Fredagscafé- Gul stue. (Adressse i faste arrangementer)

Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

         

        
  

Gudstjeneste i Nr. Bork kirke kl. 10.30

 uge 2

                   

AFLEVERINGSFRIST TIL FEBRUARNUMMER

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

 uge 3

       

Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

 uge 4

Gudstjeneste i Nr. Bork kirke kl. 9.00 (PHS)

    
 

 

Gudstjeneste i Sdr. Bork kirke kl. 10.3031
Alle arrangementer med forbehold for COVID-19 situationen.
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Mormors ting og sager
Vardevej 93 og 95

6880 Tarm

Kontakt: 27590880

Det er stadig lige aktuelt at huske dem I har kær. 

Vi hjælper naturligvis de der ikke kan komme ud!

Hvad enten det er på grund af hjemmekarantæne, 

en udsat eller noget helt tredje.

Husk dem - send dem en buket, gavekurv mv.

Vi har levering i vort nærområde - Lyne, 

Sdr. Vium, Strellev og Ølgod.

Vi laver buketter, 

gavekurve, gavekort, 

specielle ønsker osv. 

Kontakt os for 

spørgsmål på 

27590880.



Mormors ting og sager
Vardevej 93 og 95

6880 Tarm

Kontakt: 27590880

Idet vores kommune er ramt af nedlukninger, 

er der ingen kurser, eller andet.

 Caféen lukket HELT for gæster, men dog 

åbent for afhentning af mad!

Selvom caféen er lukket ned, er vi 

åbne for take out - vi laver stadig 

det I ønsker.

Dette er blandt andet: 

♚  Smørrebrød
♚ Varm mad
♚ Kage og småkager

… Spørg blot, hvis du har et ønske!

Kontakt Eva på 27590880


