
Aktivitetskalender
December 2021

Indhold:

• Juleandagt
• Julebanko på Lyne Friskole

• Julekoncert i Lyne Kirke
• Kursus i Dansk samtale

• Information fra Menighedsrådet
• Julehygge i Vennekredsen
• Julestue i GÆSTEHUSET

Det kimer nu til julefest

Det kimer for den høje gæst,

Som steg til lave hytter ned

Med nytårsgaver, fryd og fred.

For miskundhed og nådebud.

Kom Jesus vær' vor hyttegæst

Hold selv i os din julefest,

Der skal med Davidsharpens klang.

Dig takke højt vor nytårssang.

DET KIMER NU TIL JULEFEST

• Tilbud fra OK+
• Lenes blomster
• Leder M/K til

Lyne Aftenskole
• Vildt- og vinaften
• Slægtsforskning
• Hilsen fra Lyne Invest



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.

Adressen er: Anerbjergevej 30, 6893 Hemmet

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. 18.00

HUSK

Nyt sendes til Line på kalender@lyne.dk

 - helst i PDF

Rullende årskalender

Januar:
3 Køkkenfri aften

28 Vildt og vinaften 

Februar:
3 Foredrag med Søren Vester

24 Generalforsamling  - arr. Familie og Fritid

27 Per Nielsen koncert i Lyne kirke

Marts:
15 Køkkenfri aften

2 Generalforsamling i Lyne hallen - arr. Lyne Krocket- og petanque

                               August 2022:

19 Owen Auten

Jeg ønsker alle en 
rigtig glædelig jul og et 

lykkebrigende nytår

Kære medborgere

Så lykkedes det endelig. Lyne Hotel er nu blevet solgt til Mette og 

Jens, som har en masse gode planer for, hvordan det traditionsrige 

hotel igen bliver et samlingssted for spændende aktiviteter.

På bestyrelsens vegne vil jeg sige tak for det forhandlingsforløb vi 

har været igennem, og vi glæder os til at se, hvad fremtiden bringer i 

den centrale bygning i Lyne.

Personligt vil jeg ønske jer al mulig held og lykke fremover, og jeg 

glæder mig til at følge jeres projekt.

 

På bestyrelsens vegne

Kjeld Fisker
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Julen er hjerternes fest

Julen er indbegrebet af hygge og glæde og kærlighed. Vi hygger os 

sammen i familiens skød. Vi giver hinanden gaver, og vi sender hilsener 

med gode ønsker til nær og fjern. Jo, julen er hjerternes fest.

Det er også essensen af julens budskab. Der blev tændt lys i skyggers 

land. Gud gik selv ind i vor verden ved at sende sin egen søn til os. Han 

gav det kæreste, han ejede. Og vi ved, hvordan Jesus holdt fast ved, at 

han var kærligheden fra Gud. Det holdt han fast ved, til han døde af det.

”Kærlighedens højsang” kalder vi kapitel 13 i Paulus´s 1. brev til 

korintherne. Her skildrer Paulus kærligheden som den magt, der 

nødvendigvis må gennemsyre alt, hvad vi foretager os. Selv om vi kan 

tale lige så fint som engle, så er det intet værd, hvis vi ikke taler med 

kærlighed. Hvis vi har al mulig viden og fine uddannelser, og hvis vi er 

inde i alle paragraffer og bestemmelser, men ikke har kærlighed, da 

gavner det os ikke. Ja, selv vores tro: Hvis den er uden kærlighed, så er 

den intet værd.

Paulus taler derefter om kærlighedens væsen. Kærligheden er tålmodig 

og ydmyg, og den skal bestå til evig tid. Kapitlet slutter med den kendte 

sætning: ”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem 

er kærligheden”. Ofte vælger en konfirmand denne sætning som sit 

konfirmationsord. Og det er bestemt gode ord at have med sig på livets 

vej. Hjemme hos Gud er vores tro blevet til vished, fordi vi ser Gud, som 

han er, men kærligheden vil stadig være der, ja, da vil den blomstre i 

fuldt flor. Og det håb, vi har haft om at møde Gud, er gået i opfyldelse. 

Vi har ikke mere at stræbe efter. Og tilbage er alene kærligheden.

Juleandagt

GÆSTEHUSET 

 glæder sig HELT VILDT til at åbne dørene op for første gang d. 4. og 5. 

december til - ÅRETS JULESTUE 

Kom forbi og se hvor langt vi er nået. Her bliver vi heldigvis aldrig 

færdig - et skønt gammelt hus med masser af muligheder og drømme 

Håber vi ses 
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Kan bestilles til aftalt pris
på 97366066 og 

afhentes i flowerpower2go

✦ 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

Det er Paulus´s måde at tale om kærligheden på. Blidt, smukt, poetisk. 

Men tag ikke fejl! Paulus understreger jo, at gode gerninger gjort uden 

kærlighed ikke er noget værd. Ja, selv troen må udleves med kærlighed. 

Ellers er det ikke sand tro. Der er altså noget helt afgørende på spil her.

Jesus siger: ”Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I 

også gøre mod dem” (Matt. 7,12). Som kristne er vi bundet af dette bud 

om at vise kærlighed. Vi skal bringe mildhed og forsoning og tilgivelse 

med os, hvor vi færdes. Vi skal have det samme sind, som Jesus har. Det 

er da en dejlig forpligtelse at have!

Med disse ord vil jeg ønske alle en glædelig højtid. Julen er den højtid, 

hvor vi mindes om, at Gud elsker os, og at vi skal bringe hans kærlighed 

med os ud i verden. Kærligheden skal præge os, ikke kun i julen, men 

hele året igennem.

Ebbe Sunesen

Juleandagt

Julehygge i Vennekredsen

Den 7. december kl . 19 er der julehygge i ældreboligerne, og 

denne dag kommer Klaus Korsholm og fortæller “Julerosen"

Vi glæder os til at se jer.

    RIGTIG GLÆDELIG JUL
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Dansk samtale

Kurset er for jer fra et andet land end Danmark
Let øvede med nogen kendskab til sproget 
Sted: Lyne Friskole, Glibstrupvej 4, Lyne
Start tirsdag d.11 Januar kl. 19.15 – 21.00
Følgende tirsdage: 18/01 - 25/01 - 01/02- 08/02 - 22/02 - 01/03 -  08/03 -15/03  - 22/03
Pris: 500kr + 25kr til materiale.
Tilmelding til:
•  Hans Moss. Tlf 30615470
•  Grethe Kohls tlf. 75250324 mobil nr. 21182624

Slægtsforskning
6 gange v/ Hans Toudal 

Kurset er for fortsættere.
Vi gennem går folketællinger /lægdsruller /ejendomsregistre.
m.m og hvad kursisterne ønsker at arbejde med.
Kurset er på tirsdage i lige uger fra kl. 19.00 - 21.35
Start d. 11/01 - 25/01 - 08/02 - 22/02 - 08/03 - 22/03
Pris 500 kr. + evt materiale.
Sted: Lyne Friskole, Glibstrupvej 4, Lyne
Tilmelding senest d.7 Januar til:
•  Grethe Kohls mail: kohls@bbsyd.dk  tlf. 21182624 – 75250324

Kurser i Lyne vinteren 2022

Lyne aftenskole ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

   SE HER   SE HER

Vi søger en frisk person M/K, her i Lyne og omegn, der kunne tænke sig at hjælpe med og overtage 

opgaven med Lyne Aftenskole.

Vi tænker at personen selvfølgelig får hjælp af Grethe Kohls (nuværende leder ) til at komme i gang.

Grethe vil gerne være behjælpelig med de udfordringer, der måtte være med at udføre opgaven.

Hvis du er interesseret, så kom og vær med til planlægningen af de nye hold 2022, sammen med 

Grethe. 

Det er fra midt i januar, det foregår.

Oplysninger om aftenskolen, kan fås ved henvendelse til:

Grethe Kohls tlf. 75250324 eller mobil 21182624

PER NIELSEN
og Carl Ulrik

Koncert i

 Lyne Kirke
Søndag den 27. februar 2022

kl. 16.00

Pris: 220 kr.

Billetsalg:

• Lyne brugs

• Jørn Meldgaard 75250016 - 53293484

Lyne Menighedsråd 

Lyne Forsamlinghus

mailto:kohls@bbsyd.dk
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Faste priser hos:

Orientering fra Menighedsrådet

I udgangen af oktober, er Simon Høgsbro Larsen, efter gensidig aftale, 
fraflyttet præstegården og ophører i stillingen som præst pr. 31/12 – 2021.

Vi er nu i fuld gang med, at søge en ny præst. 2 fredage, har Sidsel Stenbak 
og ut.deltaget i Matchmøde med nyudd. præster i hhv. Kbh. og Århus.

 Nu er det så spændende,om der ligger nogle ansøgninger den 29/11, hvor der 
er deadline

I perioden ”uden” præst, er vi så privilegeret, at Ebbe Sunesen, har tilbudt sin 
trofaste og behagelige hjælp.

TAK for det, Ebbe.

Med dette, vil vi ønske jer en hyggelig december.

HUSK -  julekoncerten 2.dec. kl 19.00

På menighedsrådet’s vegne

Jette Raunkjær

Julekoncert i Lyne Kirke

Den 2. december kl. 19.00 holder vi julekonert,
 hvor Quartetten kommer og forkæler vores ører.

De er et 4 mands orkester, som kommer og spiller for os. De spiller jazz, gospel 
og byder på en masse velkendte juleklassikere, som de fleste kender!

Efter koncerten er der kaffe og hyggeligt samvær i forsamlingshuset

GRATIS ADGANG

Venligst Lyne Menighedsråd

I aftenens anledning er 
Dorthe Pedersen

 special guest
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VILDT- & 

VINAFTEN

Fredag den 28. januar kl. 18.30 - 24.00 

i Lyne Forsamlingshus

Årets julegaveidé

Pr. pers 345 kr. 

♦ VELKOMSTDRINK

♦ FORRET

♦ HOVEDRET

♦ DESSERT 

♦ INKL. 4 GLAS VIN TIL MENUEN

Billetsalg:

Dagli’Brugsen, Lyne

Indtil 11/1 2022

Arrangører:

Dagli’Brugsen, Lyne

Lyne Jagtforening

Familie & Fritid

Lyne Forsamlingshus

J
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 Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

   

 

                                                                                                    

 Fredagscafé - Gul stue

 Julekoncert i Lyne kirke kl. 19.00

 

 Julegudsteneste kl. 9.30 - for born i førskole i følge med en voksen

 AFLEVERINGSFRIST TIL JANUARRNUMMER                                

Gudstjeneste i Nr. Bork kirke kl. 9.00

 Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00  

 Gudstjeneste i Nr. Bork kirke v/ Peder-Henning Söderstjerna

  

 Gudstjeneste i Lyne kirke kl. 9.30 og i Nr. Bork kirke kl. 11.00

 Gudstjeneste i Lyne kirke kl. 13.00, i Nr. Bork kirke kl. 14.15 
 og i Sdr.Bork kirke kl. 15.30

 Gudstjeneste i Sdr. Bork kirke kl. 10.30

 Julehygge i Vennekredsen

31

 

31

 Gudstjeneste i Sdr. Bork kirke kl. 10.30

 Julebanko på Lyne Friskole

 

Juleaften

2.juledag

Juledag

Julestue hos 

GÆSTEHUSET 

den 4. og 5. dec. 

kl. 10 - 16

Nytårsaften


