
Aktivitetskalender
April 2021

Indhold:

• Indskrivning skoleåret 2021/2022

• 7. 8. og 9. klasse på Lyne Friskole

• Generalforsamling i Lyne Borgerforening

• Lokalt: Cykelstimøde med Lone Andersen

• Dagli’ Brugsen, Lyne dagstilbud

• Generalforsamling i Lyne krocket- og 

petanqueklub udsat.

• Lidt fra Lyne Afttenskole

• Lokale ildsjæle: PodePlast

• Nyt fra Menighedsrådet: Midlertidig præst

• Forpagter til hotellet på Vardevej i Lyne

Pladsen med kig til Kirkestien - alle træer og buske ryddet af vejen.



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.

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

Nyt sendes til Line på kalender@lyne.dk

NYT TILTAG

I de næste numre, vil jeg gerne lave indlæg med 

lokale ildsjæle! 

Har du/I en idé, så kontakt Line på 29909333, 

eller på kalender@lyne.dk.

Det kan eksempelvis være firmaer, et par eller en person

der gør/har gjort meget for vort lokalsamfund.

Rullende årskalender

April:

12 Generalforsamling i Lyne Borgerfirening

16 Sidste åbningdag hos Mormors ting og sager

September:

24 Halbal for voksne

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

Midlertidig præst

På grund af Simon Høgsbro Larsens sygdom er jeg konstitueret 

som sognepræst i Lyne og Sønder- og Nørre Bork Sogne. Jeg skal 

tage mig af alt præstearbejdet. Dog har sognepræst

Birgitte Nør Jahn tilbudt at fortsætte med at undervise

konfirmanderne i Lyne. 

Hun vil også konfirmere dem den 22. august kl. 10.00.

Sig til, hvis du / I ønsker at få besøg af mig, 

eller I kender nogen, som gerne vil have det.

Jeg bor i Borris. Jeg gik på pension for fire år siden 

efter at have været sognepræst forskellige steder 

på landet i Jylland og Sønderjylland.

 

Mange hilsner

Ebbe Sunesen

Tlf. 29 45 18 34

Mail: sunesenebbe@gmail.com

Lokale ildsjæle

Birgitte og Villy Nielsen stiftede Podeplast i 1999.

På trods af PodePlast er en forholdsvis ung virksomhed, ligger 

der bl.a. 13 års erfaring fra Lego bag.

Villy, stifteren af PodePlast, arbejdede i udviklingsafdelingen hos 

Lego.

PodePlast er et sikkert valg, hvis du ønsker en seriøs partner fra 

idé til færdigt produkt.

Podeplast ligger på Stabelhøjvej i Lyne  - herfra produceres alle 

elementer og distribueres til det meste af verden.

Hos Podeplast finder du forskellige sprøjtestøbte emner som 

kiler, bæreklodser, propper og beskyttelseshjørner i plast.

Ud over egenproduktion, tilbyder vi også fremstilling af specielle 

tekniske emner - dvs. har du en specailopgave, så giv os et kald, 

så vi sammen kan finde en løsning.

Med afsæt i deres vestjyske sind har de drevet virksomheden som 

en familievirksomhed.

Privat bor Birgitte og Villy på Nørhedevej, og har sønnen Anders 

- der ligeledes bor på Nørhedevej.

PodePlast kan kontaktes på: 96483000.

www.podeplast.dk

PodePlast
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Lokalt: Cykelstimøde med Lone Andersen

Indskriv jeres barn/børn til en lokal friskole. 

Tjek deres hjemmeside på www.lynefriskole.dk, 

og læs om dem derinde.

Der er stort ønske om en cykelsti på hovedvej A11.

Hovedvej A11 fra Lyne til Tarm er de 10 km. statsvej livsfarlig at cykle 

på, og det er blevet endnu mere livsfarlig at cykle på det sidste år, da 

farten er hævet til 90 km/t og der er kommet autoværn op.

Lone Andersen har holdt møde med Kristian Pihl Lorenzen (V) og 

Viceborgmester Søren Elbæk (S), da de skulle se på udfordringen, idet 

der lige nu er forhanlinger igang om cykelstier og bedre infrastruktur i 

Ringkøbing-Skjern kommune og i resten af landet.

Lyne er en by i udvikling.

Der er stigende børnetal i Friskolen, og der er ved at ske et 

generationsskifte i husene.

Der er rigtig mange der cykler, men der er ikke en eneste 

cykelstiforbindelse til det øvrige stisystem i kommunen.

Hvor der er vilje er der vej, og forhåbentlig en cykelsti i fremtiden.
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Dagli’ Brugsens dagsstilbud

Mandag: Schulstad solsikkerugbrød - 8,95 kr. pr. stk.

Tirsdag: Fransk hotdog - 10 kr. pr. stk.

Onsdag: 3 liter Xtra eller änglamark mælk - 17 kr.

Torsdag: Softkernerugbrød eller formfranskbrød - 30 kr for 2 stk.

Fredag: Haribo slik 120 g til 10 kr eller 375 g til 30 kr.

Det er godt at gå på Lyne Friskole fordi, 

hvis der er et problem, så kan man altid

komme til en lærer, så hjælper de én,
Anne Catrine, 8. kl.

Jeg får meget mere hjælp på Lyne 

Friskole end de skoler, jeg har 

gået på før.
Ollie, 8. kl.

Lyne Friskole har et godt fællesskab.

Der er mange forskellige typer, men 

er man åben, kan man få mange nye 

venner.
Mille, 9. kl.

Det er godt at gå på Lyne Friskole 

fordi de hjælper en, hvis man har 

faglige problemer.
Pernille Madsen, 8. kl.
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Lyne krocket- og petanqueklub

Vi havde i martsnummeret et indlæg om 

generalforsamlingen.

Denne er udsat pga. forsamlingsforbuddet.

Venligst bestyrelsen 

Lyne Aftenskole 

Det har ikke været nemt at afholde kurser i denne 
coronatid.
Måske må vi vente til efter sommerferien.

Hvis alt går vel og der kan åbnes efter påske,
har vi mulighed for at starte et hold i Dansk samtale
Startende  mandag d.12. april kl. 19.15  - 21.00.
Antal gange og pris vil afhænge af situationen 
Underviser : Hans Moss tlf. 30615470

Der er også et hold til slægtsforskning der venter.
Start tidspunktet har jeg ikke på nuværende.
Det er onsdage fra 19.00  - 21.35 v/ Hans Toudal.
Begge hold er på: Lyne Friskole Glibstrupvej 4, Lyne.

Tilmelding til: Grethe Kohls tlf. 21182624

www.aftenskole.nu

S

Som I nok alle ved ophører Mormors Ting & Sager med udgangen 

af april.

Det er vi meget kede af, og jeg vil benytte lejligheden til at takke 

Eva og Preben for det særdeles gode samarbejde vi har haft med 

dem.

Nu står vi så uden forpagter, og vi vil meget gerne have nye kræfter 

til at drive hotellet, værelserne og butikkerne videre.

Har du lyst til at være krofatter/mutter, udleje værelser, drive en 

butik eller måske noget helt andet i bygningerne, hører jeg meget 

gerne fra dig.

 

Det kan også være der er nogle borgere i Lyne, som vil stå for 

værelsesudlejningen, så vi kan beholde nogle indtægter til Hotellet.

Nu er bygningerne blevet så fine, og så er det jo en skam, hvis det 

skal stå tomt.

 

Uanset hvad du kan forestille dig bygningerne kan bruges til, vil jeg 

meget gerne høre fra dig. Vi vil helst leje det hele ud samlet, men 

det er ikke et krav.

Det vigtigste er, at vi beholder liv i bygningen til glæde og gavn for 

byen og os alle.

Ring gerne på 61373397 eller skriv en mail til kkf@ucrs.dk

 

På vegne af Lyne Invest

Kjeld Kargo Fisker

Mobil: 61373397
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Vi påtænker at holde halbal for voksne fredag d. 24. september 2021, 

såfremt forsamlingsforbuddet er til det. 

Nærmere information med tid og sted følger senere 

Venligst Friskolens Støtteforening

Lyne krocket- og petanqueklub

Vi havde i martsnummeret et indlæg om 

generalforsamlingen.

Denne er udsat pga. forsamlingsforbuddet.

Venligst bestyrelsen 

Forpagterdrøm? 

Læs det fine opslag på side 6 fra Lyne Invest

HUSK! 

• Generalforsamling i Lyne Borgerforening kl. 19.30 den 12. april 

hos Mormors ting og sager.

• Mormors ting og sager sidste åbningsdag den 16. april.

• Deadline til aktivitetskalenderen den 14. hver måned.
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Månedskalender - April 2021
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Gudstjeneste i Lyne kirke kl. 9.00                                        Påskedag

Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00                                        Skærtorsdag

     uge 14

 2. Påskedag

         

 Fredagscafé - Gul stue. (Adressse i faste arrangementer) Langfredag

        

 

 

AFLEVERINGSFRIST TIL MAJNUMMER

Sidste åbningsdag hos Mormors ting og sager

Gudstjeneste i Lyne kirke kl. 10.30

        uge 16

Gudstjeneste - ingen

     uge 17
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Gudstjeneste  - ingen

Generalforsamling i Borgerforeningen kl. 19.30 hos                            uge 15

 Mormors ting og sager

Alle arrangementer er med forbehold for Covid-19 situationen


