
Aktivitetskalender
Oktober 2021

Indhold:

• Tilbud fra OK+

• Lenes blomster

• Slægtsforskning

• Foredrag i Vennekredsen

• STORT tak til Owen Auten

• Informatinsmøde i Dagli’Brugsen

• Køkkenfri aften

• Lokale ildsjæle



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 kl. 18

HUSK

Nyt sendes til Line på kalender@lyne.dk

 - helst i PDF

Rullende årskalender

Oktober: 

12 Martin Tang foredrag i Vennekredsen/ældreboliger

28 Køkkenfri aften

November:

9 Bankospil i Vennekredsen/ældreboliger

13 Ølsmagning i gymnastiksalen m/Michael Dansbo -

 arr. Lyne Friskøles Støtteforening

16 Informationsmøde i Dagli’Brugsen

25 Køkkenfri aften

December:

5 Julebanko - arr. Lyne Friskoles Støtteforening

7 Julebanko i Vennekredsen/ældreboliger

I højre hjørne i f.eks. Word er der en 

del… Hvis man vælger “Send som 

vedhæftet fil“, så kan man vælge 

mellem at sende som Wordfil eller 

PDF  - vælg da PDF og wupti.

Husk at tjek stave- og grammatiske fejl

 Vil gerne hjælpe, kontakt står bagpå!

                    Februar 2022:

3   Foredrag med Søren Vester 

     - Nærmere info fra Lyne Friskoles Støtteforening

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.



Kan bestilles til aftalt pris 

på 97366066 og 

afhentes i 

314

B✦ Buketter

✦ Dekorationer

✦ Brudebinderi

✦ Begravelsesbinderi

✦ Brugskunst

som er døgnåben

(Lynevej 16, Sdr. Vium)

Lenes blomster

Lenes blomster

Bredgade 46b

6900 Skjern

Tlf.: 97366066

Lynevej 16

6893 Sdr. Vium

Tlf.: 97366066

Informationsmøde i Dagli’Brugsen

Informationsmødet i forbindelse med Dagli’Brugsen er efterhånden ved at 

være alt for længe siden!

Derfor skal der sættes kryds i kalenderen tirsdag d. 16. november 19:00-22:00, 

hvor det første informationsmøde i lange tider, vil finde sted i forsamlingshuset.

Der vil blive gennemgået dette og sidste års regnskab og tal for butikken, 

efterfulgt af et lettere traktement af tapas og vin. Hertil vil foreningens direktør, 

Allan, holde en uformel vinsmagning, med mulighed for at købe en flaske eller 

6 med hjem af dem, som du allerbedst kunne lide!

 

Der er med andre ord blevet lagt i ovnen til en informativ og utroligt hyggelig 

aften! 

Vi glæder os til at se medlemmer som kunder til denne aften!

 Billetter til aftenen vil være gratis, og vil kunne afhentes i butikken. 

Vi ses!

Med venlig hilsen 

Carl Victor 
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Slægtsforskning 6 gange v. Hans Toudal.

• På Lyne Friskole Glipstrupvej 4, Lyne

• Kurset er for fortsættere

• Vi gennemgår de nye i kirkebøger/folketællinger.

• Skiftevæsen /Ejendomsregistrering/hjælpeværktøjer

• Gamle land - og Matrikelkort., og hvad der ellers er ønsker 
om fra deltagerne.

6. Onsdage i ulige uger: fra kl. 19.00 – 21.30

29/9 - 13/10 - 27/10  - 9/11 - 24/11

Pris 500,- kr.

Tilmelding til :

Grethe Kohls mail: kohls@bbsyd.dk

Tlf.  21182624 eller  tlf.  75250324

Øvrige kurser bekendtgøres senere

Venlig hilsen Lyne Aftenskole

v/ Grethe Kohls

Foredrag den 12. oktober

i Lyne Vennekreds

I oktober måned har vi fornøjelsen af at byde

 Martin Tang Sørensen velkommen.

• Han vil fortælle om sit arbejde på Foulum.

AU Foulum er en del af Aarhus Universitet og er beliggende i Foulum, øst for 

Viborg. 

AU Foulum huser store dele af universitetets forskning i jordbrug. 

Forskningsemnerne omfatter husdyr, planter, økologi, bioenergi, miljø, klima, 

jord, genetik og teknologi.

Tid: kl. 19.00

Sted: Vennekredsen/ældreboliger

Venlig hilsen Bestyrelsen i Vennekredsen
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Stemningsbillede fra Owen Auten

 fredag d. 13 august 2021
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6

Faste priser hos Familie og Fritid inviterer til køkkenfri aften

Hvornår : Torsdag den 28. oktober kl. 18.30. 

Hvor :       På Lyne Friskole, i skolens gymnastik sal.

Pris :         Voksne medlem 60 kr.- - ikke medlem 75 kr. 

Børn u. 12 år 30 kr.

Hvad :      Du får 2 retter mad og kaffe og hyggeligt 

fællesskab med andre. 

                  Vin – øl – sodavand kan købes.

HUSK : DU SKAL SELV MEDBRINGE 

TALLERKNER, BESTIK, KOP og GLAS

• Tilmelding senest fredag den 22 oktober

Ring eller sms til:

 Louise Hvelplund 28802234 eller Marianne Dahl 21731087

Vi glæder os til at se jer!

Venlig Hilsen Familie og Fritid
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Lokale ildsjæle

I denne måned er Bertel “Skomager” indstillet til at være en lokal ildsjæl.

Han gør et stort arbejde for at holde byen pæn - dét er et stort cadeau værdigt.

Ham og hans havetraktor river grus rigtig mange steder rundt i byen - disse 

steder er:

• Friskolen

• Hallen

• Sportspladsen

• Ældreboligerne

Det er super godt ud - er en fornøjelse at se på.

Det er så godt ud!

Stemningsbillede fra Owen Auten

 fredag d. 13 august 2021
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Månedskalender - Oktober 2021
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 Fredagscafé - Gul stue. (Adressse i faste arrangementer) 

 Gudstjeneste i Nr. Bork kirke kl.  10.30

   

 

 Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

 

 Gudstjeneste i Sdr. Bork kirke kl. 9.00 

 Gudstjeneste i Lyne kirke kl. 10.30 

 

AFLEVERINGSFRIST TIL NOVEMBERNUMMER                                

uge 37

 

 Gudstjeneste i Nr. Bork kirke kl.10.30 v/Birgitte Nør Jahn

uge 38

            

  Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

 Gudstjeneste i Lyne kirke kl. 19.00

 

uge 39 

 Køkkenfri aften 
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 Foredag i Vennekredsen kl. 19.00       
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uge 36

 

 Gudstjeneste i Sdr. Bork kirke kl. 10.30 


