
Aktivitetskalender
September 2021

Indhold:

• Tilbud fra OK+

• Lenes blomster

• Høstfest i Vennekredsen

• Septemberandagt og Høstandagt

• Naturens dag 

• Voksenaften i Lyne Hallen

• Slægtsforskning v/ Hans Toudal 

• Mundtre toner i Strellev forsamlingshus

• Udflugt med menighedsrådende

• Gymnastikopstart

• Badmintonopstart

• Generalforsamling i Lyne Hallen



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

18.30

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

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

September:

7 Høstfest i Vennekredsen

24 Halbal for voksne

26 Generalforsamling i Lyne Hallen

Oktober:

November:

13 Ølsmagning i gymnastiksalen - Nærmere info fra Lyne Friskoles 

Støtteforening

Alle arrangementer er med forbehold for Covid-19 situationen.

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



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
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Høstgudstjenester

Ved høstgudstjenesterne byder vi velkommen til de kommende 

konfirmander. Og efter gudstjenesterne vil der være en forfriskning/et 

lettere traktement, som alle er velkomne til at deltage i.

Slægtsforskning 6 gange v. Hans Toudal.

På Lyne Friskole Glipstrupvej 4, Lyne

Kurset er for fortsættere

Vi gennemgår det 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

15/9 - 29/9 - 13/10 - 27/10  - 9/11 - 24/11

Pris 500,- kr.

Tilmelding. Senest d. 7/9 til :

Grethe Kohls mail: kohls@bbsyd.dk

Tlf.  21182624 eller  tlf.  75250324

Øvrige kurser bekendtgøres senere
Venlig hilsen Lyne Aftenskole

v/ Grethe Kohls
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Måltidet ved Herrens bord

I corona-tiden var kirkerne til at begynde med lukkede. Vi kunne ikke 

samles til gudstjeneste. Siden blev kirkerne åbnet, men der kom mange 

restriktioner, som skulle overholdes, og altergang blev der ikke holdt.

Jeg tror, at vi var mange, der i den tid kom til at længes efter at mødes 

ved Herrens bord igen. Det var som en slags faste. Det at faste er jo at 

give afkald på noget, som man holder af, for så, når fastetiden er ovre, at 

gå i gang med det igen – og glæde sig så meget mere over det.

Hvad er nadveren? I nadveren taler Gud til os. Når vi modtager brød og 

vin, siger Gud til os: ”Se, hvad jeg har gjort for dig. Jeg har givet min 

elskede Søn, for at du skal leve. Jesu blod renser dig for al synd.”

Nadveren er et måltid, et samvær, Gud har givet os, for at vi i det skal 

hente åndelig styrke. Jesus giver os sig selv i nadverens brød og vin.

Nadverens sakramente er det faste og bestandige, som vi til stadighed 

kan gribe efter i denne verden, som hele tiden forandres, og vi selv 

forandres med den. Ja, nadveren er vores rejsekost, vores forplejning på 

rejsen gennem livet – og gennem dødens ukendte land også.

Jeg har ofte holdt hjemmealtergang. Det sker, når den, der ønsker at 

komme til alters, er for svag til at komme til en almindelig gudstjeneste. 

Disse hjemmealtergange finder gerne sted om søndagen efter den 

almindelige gudstjeneste. Så har den, der skal til alters, haft mulighed 

for at høre gudstjeneste i radioen eller på nettet, og vi holder så 

altergang i fortsættelse af denne gudstjeneste.

Men hvis det er et menneske, som er meget sygt, så kan det ikke vente til 

om søndagen. Så kommer jeg så hurtigt som muligt, og vi holder en kort 

altergang.

Jeg tænkte på, at det også var godt at holde altergang, før en syg skal 

opereres. Det er vist ikke så almindeligt, at man gør det. Men hvorfor 

egentlig ikke? Og hvorfor ikke invitere den nærmeste familie og andre 

venner med?

Prøv at forestille dig en anden situation: Når én skal rejse til udlandet og 

være borte i lang tid, så tager man hjerteligt afsked med hinanden forud 

for afrejsen. Sådan kunne man også gøre før en operation. At blive 

opereret er som at rejse ind i et ukendt land. Og der er ligesom ved en 

almindelig rejse fare for, at man ikke vender tilbage i god behold.

Det kan være, at den syge dør i forbindelse med operationen. Så vil 

altergangen stå som det sidste, man havde sammen. Den vil stå som en 

højtidelig afsked.

Eller det kan være, at den syge kommer godt igennem operationen. Og så 

har alle, som deltog i altergangen, et minde om en stille og højtidelig 

stund med fællesskab mellem Gud og mennesker. Og forhåbentlig bragte 

altergangen den syge fred i sindet forud for operationen.

Og endelig er der de tilfælde, hvor altergangen gør det overflødigt at 

operere. Bønnen for den syge helbredte ham eller hende.

Ebbe Sunesen
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Tag med Lyne, Sdr. og Nr. Bork menighedsråd på 

udflugt søndag den 12.september 2021

Afgang:  Sdr. Bork kl. 8.00 ved forsamlingshuset

Nr. Bork kl. 8.10 ved Hallen

         Lyne kl. 8.30 fra kirkens p- plads

Hjemkomst ca. 18.30

Pris: 300 kr. som betales i bussen gerne på mobilepay 

-  børn halv pris.

For den pris får du:

Kaffe og rundstykker i bussen, Gudstjeneste i Hjerm Østre 

kirke efterfølgende fortælling om kunst i kirken, Middag på 

Restaurant Fjorden i Struer, entre og rundvisning og 

eftermiddagskaffe på Museum for religiøs kunst i Lemvig, og 

ikke mindst hyggeligt samvær. 

Tilmelding hurtigst muligt til :

Mogens tlf. 51957980 

Linda 53284913 eller lindaognp@hotmail.dk

 senest den 5. september – max 54 personer i bussen

Alle er velkomne

Faste priser hos 
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Motion for voksne

Mandage 18.30-19.30 

i Skolens gymnastiksal.

Bente Medum Nielsen

Voksen Gymnastik

Mandage fra 19.00-20.00 

i Sdr. Vium

Else Juul og Kirsten Thomsen

OPSTART MOTION

FOR VOKSNE 

I UGE 39
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Månedskalender - September 2021
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 Fredagscafé - Gul stue. (Adressse i faste arrangementer)

   

 

 

  Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

 

AFLEVERINGSFRIST TIL NOVEMBERNUMMER                                

uge 37

  Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

 Gudstjeneste kl. 10.30 i Sdr. Bork kirke

uge 38

            

  Halbal for voksne

 Gudstjeneste kl. 9.00 i Lyne kirke v/ Birgitte Nør Jahn   

uge 39 

 Generalforsamling i Lyne Hallen

 Høstfest i Vennekredsen

31

Familiedag/sportsuge på en dag

 Sogneudflugt       

31

Alle arrangementer er med forbehold for Covid-19 situationen.

uge 36

 Gudstjeneste kl. 10.30 i Sdr. Bork kirke

 Gudstjeneste kl. 14.00 i Lyne kirke

 

Alle arrangementer er med forbehold for Covid-19 situationen.

Høstgudstjeneste - De nye konfirmander 

bydes velkommen

GYMNASTIKOPSTART

OPSTART 

MOTION FOR VOKSNE


