Aktivitetskalender
Marts 2021

Gorm Mikkelsen i værkstedet på Strellevvej.

Indhold:
•
•
•
•
•
•
•

Konﬁrmationsinformering og info fra
Menighedsrådet
Ejedomme i Lyne
Generalforsamling i Lyne Borgerforening
Generalforsamling i Lyne krocket- og
petanqueklub
Dagli’ Brugsen, Lyne dagstilbud
Info omkring Familie & Fritid
Offentliggørelse fra Mormors ting og sager

Faste arrangementer
Spejdertroppen - hytten i Sdr. Vium Onsdag

HUSK
16.00-21.00

Postbutikken i Brugsen

Mandag-Fredag

9.00-16.30

Lyne krocket og petanque

Mandag og onsdag 13.30

Lyne krocket og petanque

Lørdag

13.30

Stolegymnastik - Vennekredsen

Tirsdag

10.00 - 11.00

Flugtskydning

Mandag

13.00

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

Lokalarkivet - åbent 1. og 3. torsdag i måneden fra kl. 13.00-17.00

NYT TILTAG

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.

I de næste numre, vil vi gerne lave indlæg med
lokale ildsjæle!
Har du/I en idé, så kontakt Line

Rullende årskalender

på 29909333 eller mail på kalender@lyne.dk.

Marts:
23

Køkkenfri aften - aﬂyst

30

Generalforsamling i Lyne krocket- og petangue.

Det kan eksempelvis være ﬁrmaer, et par eller en person
der gør/har gjort meget for vort lokalsamfund.

April:
12

Generalforsamling i Lyne Borgerﬁrening

16

Sidste åbningdag hos Mormors ting og sager

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

Vores præst er sygemeldt, og gudstjenesterne og kirken passes derfor af
præster fra Tarm kirke.
Gudstjenestelise ﬁndes i Tarm ugeblad.
Venligst
Menighedsrådet

Til konﬁrmanderne og deres forældre.
På grund af Covid-19 har menighedsrådet i Lyne fastsat en ny dato for
konﬁrmationen i Lyne.
Konﬁrmationen bliver afholdt d. 22. august 2021 kl. 10.00 i Lyne Kirke.

Ejendomssalg i Lyne
Vi slar lige et slag for der kun er et hus til salg på Strellevej, og en gård på
Nørhedevej!
Derudover er den gamle foderstof blevet solgt…
Der er dermed ikke mange ejendomme ledige! Kender du/I er par eller familie
der mangler nyt hjem? så giv lyd!
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Generalforsamling i Lyne Borgerforening

Generalforsamling i Familie & Fritid er aﬂyst.
Pga. corona har vi set os nødsaget til at aﬂyse årets generalforsamling.
Vi reviderer regnskabet som vanligt.
Vi vil ligeledes ikke opkræve kontingent i 20211- de der var medlemmer
i 2020, er det fortsat i 2021.
Vi sælger naturligvis til nye medlemmer på forespørgsel.
Hvis der er indvendinger mod ovenstående, skal formand Ulla Rahbek
kontaktes senest den 15/3-21 på telefon 25 75 68 35

Grundet Covid-19 situationen er generalforsamlingen ﬂyttet

Køkkenfri aften den 23/3-21 er aﬂyst.

til den:

12. april kl. 19.30 hos Mormors ting og sager

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Familie & Fritid

4

9

Der var engang…

Dagli’ Brugsens dagsstilbud

Sådan begynder alle eventyr, desværre får de en ende,
således også vores.
Vi har pga. sygdom og coronakrisen, valgt den svære og hårde beslutning,
at opsige vores forpagtning af vores helt igennem vidunderlige sted.
Vi gør det i tårer og smerte,
men også med stolthed og ydmyghed.
Det ingen troede muligt, opnåede vi ved hjælp af hårdt arbejde, en
fantastisk stor opbakning fra byens borgere, samt en masse skønne og
loyale kunder, ﬁk vi bragt Lyne på verdenskortet.
Nu har vi bare et stort ønske tilbage –
at nogen vil overtage efter os.
Så hvis du/I kender nogen som kunne være interesseret, er der her en
fantastisk mulighed for at komme i gang.
Der er masser af potentiale for den rette.
(Vi hjælper gerne i gang hvis det ønskes)
Henvendelse kan ske til os eller til Lyne Invest.
Vi bliver ved at holde åbent 2. måneder endnu –
sidste åbningsdag er den 16. april.
Vi ønsker det bedste for Lyne by, og siger jer samt vores kunder
TUSIND TAK FOR ALT.

Mandag: Schulstad solsikkerugbrød - 8,95 kr. pr. stk.
Tirsdag: Fransk hotdog - 10 kr. pr. stk.
Onsdag: 3 liter Xtra eller änglamark mælk - 17 kr.

Venlig hilsen
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Eva og Preben
Mormors ting og sager

Torsdag: Softkernerugbrød eller formfranskbrød - 30 kr for 2 stk.
Fredag: Haribo slik 120 g til 10 kr eller 375 g til 30 kr.
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Månedskalender - Marts 2021
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Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

20
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Fredagscafé - Gul stue. (Adressse i faste arrangementer)
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Gudstjeneste - se Tarm ugeblad
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23
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Gudstjeneste - se Tarm ugeblad
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Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

AFLEVERINGSFRIST TIL APRILNUMMER

Gudstjeneste - se Tarm ugeblad
uge 13

30

Gudstjeneste - se Tarm ugeblad
uge 11

31
31
Alle arrangementer med forbehold for COVID-19 situationen.

7

