
Aktivitetskalender
Marts 2022

Indhold:

• Tilbud fra OK+

• Lenes blomster

• Generalforsamling i Borgerforeningen

• Ugetilbud fra Dagli’Brugsen

• Generalforsamling Lyne krocket og petanque

• Vildt- og vinaften

• Torsdagsmad hos GÆSTEHUSET

• Fælles om troen

• Køkkenfri aften AFLYST

• Foredrag i Vennekredsen

• Generalforsamling i Lyne Kultur- og forsamlinghus

• Gymnatikopvisning 2022

• Foredrag med Søren Vester



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
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Rullende årskalender

Marts:

1 Generalforsamling i Lyne Borgerforening

2 Generalforsamling. Lyne Krocket- og petanque i Lyne Hallen

15 Køkkenfri aften

31 Generalforsamling i Lyne Kultur- og forsamlingshus 

                               August 2022:

19 Owen Auten

Deadline til aktivitetskalender

den 14. hver måned

HUSK

Nyt sendes til Line på kalender@lyne.dk

Har et spørgsmål - er der nogen der ved, hvem der har 

salget af legetøj/tøjdyr i den hvide kommode, der står op 

af en hæk nær bænken ved stadion? 

Den vælter i vinden - kunne den evt. stå af en husmur?

Vedr. info så kontakt Line
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Faste priser hos:

Lyne Krocket- og petanqueklub 

indkalder til ordinær generalforsamling 

   2. marts 2022 kl. 19.30 i Lyne Hallens Cafeteria. 

Dagsorden iflg. Vedtægter. 

Forslag som ønskes behandlet sendes til 

bestyrelsen senest 3 dage før 

generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen 
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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

Fælles om troen - 1

Hvad er kirkens rolle i dagens Danmark? Hvordan skal kirken 

forkynde i dag? Skal den hoppe med på underholdningsbølgen 

og arrangere den ene event efter den anden med mere eller 

mindre ligegyldigt indhold? Eller skal den blive ved det gamle 

og kun holde sine traditionelle gudstjenester?

Tja, fornyelse skader ikke, når bare indholdet er det rigtige. 

Men vi må i hvert fald slå fast, at kirken er et trossamfund. Vi er 

fælles om at bekende troen på Jesus Kristus som verdens Herre 

og Guds Søn. Det må gå som en rød tråd gennem alt, hvad vi 

foretager os som kirke – og for øvrigt også gennem alt, hvad vi 

foretager os som mennesker. Vi skal stå ved vores tro. Som 

kristne er det vores overbevisning, at vi ikke er vore egne 

herrer. Vi hører Kristus til, og vi skal hente kraft og inspiration 

fra ham.

Jeg har tit sagt til konfirmanderne, at den kristne tro er en

”pakkeløsning”, forstået således at vi ikke kan tage lidt af den 

og sige: Ja, det her tror jeg på, men det er ikke alt, hvad der 

forkyndes i kirken, som jeg tror på. Vi kan ikke tage en del af 

pakken. Det hele hænger sammen. Vi tror, at Gud Fader, 

Himmelens og jordens skaber, har sendt os sin egen søn, for at 

vi skal leve ved ham og sætte vort håb til ham, til ham alene.
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Fælles om troen - 2

Det er det helt overordnede i vor tro, og alt det andet i 

troen udspringer af det. Jeg vil sige det sådan, at vi skal 

være vendt mod Kristus i bøn og tilbedelse. Det skal vi være 

fælles om. Vi skal ikke vende os mod hinanden. Vi skal ikke 

sætte os til dommere over andre. Vi skal være medarbejdere 

på hinandens glæde, som Paulus siger.

Ja, vi kan leve med Kristus her og nu, både i livets glæder 

og i livets sorger, og vi har det håb, at det fortsætter. Vi kan 

leve med Kristus til evig tid. En integreret del af ”

trospakken” er troen på det evige liv. Jesus understreger 

gang på gang, at det liv, som han vil give os, vil fortsætte 

også efter døden. ”Hvor jeg er, der skal I også være”, siger 

han. Jesus ønsker at have fællesskab med os nu og altid.

Ebbe Sunesen
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Ugetilbud fra Lyne Foredrag i Vennekredsen

Tirsdag den 15. marts kl. 19.00

“Et spændende arbejsliv på tværs af grænser”

Inger Marie Jaillet fortæller om sin uddannelse som 

sygeplejerske ved Røde Kors

og i andre internationale sammenhænge.

Hun har arbejdet med børn under tørken i Afrika

og krigskirurgi på et felthospital i Pakistan.

I sit arbejde på hospitaler i Danmark, har hun været 

udsendt og været vært for europæiske sygeplejersker

og læger på udveksling i Europa.

Senest arbejder Inger Marie som udsendt for et 

Canadisk selskab som sparringspartner og til vurdering 

af kvaliteten af pleje og behandling af patienterne på 

forskellige hospitaler og hos Falck i Europa.



VILDT- &
VINAFTEN
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J
Fredag den 18. marts kl. 18.30 - 24.00

i Lyne Forsamlinghus

♦ VELKOMSTDRINK

♦ FORRET

♦ HOVEDRET

♦ DESSERT

♦ INKL. 4 GLAS VIN TIL MENUEN

345 kr.Pr. pers:
Billetsalg:

Dagli’Brugsen, Lyne

Indtil 2/3 2022

Arrangører:

  Dagli’Brugsen, Lyne Familie og Fritid

Lyne Jagtforening Lyne Forsamlingshus

AFLYSNING AF KØKKENFRI AFTEN

Køkkenfri aften tirsdag den 15. marts er aflyst.

Venlig hilsen Familie og Fritid.

AFLYS
T
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 Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

 Torsdagsmad hos GÆSTEHUSET

   

 

                                                                                                    

 Generalforsamling i Lyne Krocket og Petanque kl. 19.30

 Torsdagsmad hos GÆSTEHUSET

 

 AFLEVERINGSFRIST TIL APRILNUMMER                                

  

 Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

 Torsdagsmad hos GÆSTEHUSET

 Vildt- og vinaften kl. 18.30

  Gudstjeneste i Lyne kirke kl. 9.00

  

  Torsdagsmad hos GÆSTEHUSET

  Gymnastikopvisning kl. 10.30

 Gudstjeneste i Sdr. Bork kirke kl. 10.30

31

 Fredagscafé - Gul stue

 Gudstjeneste i Sdr. Bork kirke kl. 9.00 v/Peder-Henning Söderstjerna

31

 Gudstjeneste i Nr. Bork kirke kl. 9.00 og i Lyne kirke kl. 10.30

 

 

 Foredrag i Vennekredsen kl. 19.00  Generalforsamling i Lyne Kultur- og forsamlingshus kl. 18.30

 Torsdagsmad hos GÆSTEHUSET

Foredrag med Søren Vester

kl. 19.30


