
Aktivitetskalender
Maj 2022

Indhold:

• Tilbud fra OK+
• Lenes blomster

• Ugetilbud fra Dagli’Brugsen

• Udflugt med Vennekredsen er UDSAT
• Traktortræk i Sdr. Vium
• Præsteindsættelse
• Årets konfirmander
• Hilsen fra Solveig (Ny præst)

• Troen på Gud
• Årets gymnast
• Cykelsponsorløb



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

Maj:

13 Konfirmation i Lyne Kirke kl. 10

22 Indsættelse af præst

26 Traktortræk i Sdr. Vium

Juni:

9 - 12 Sportsfest

23 Sankt Hans i Vennekredsen

Juli:

August:

19 Owen Auten

Udflugt med Vennekredsen - datoen er uvis endnu

Deadline til aktivitetskalender

den 14. hver måned

HUSK

Nyt sendes til Line på kalender@lyne.dk

  Send i PDF - opløsning på billeder er bedre 

Rullende årskalender

Ring hvis der er bøvl 

på 29909333
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Faste priser hos:
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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
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Konfirmation i Lyne Kirke 

Bededag d. 13. maj kl. 10.00

 

Phillip Gulev Hansen

Olander Raunkjær Mortensen

Noah Krogsgaard Skoven

Maria Kristine Dahlmann Gammelgaard

Nikolaj Juel Lykkegaard Henriksen

Julie Nielsen Bjørn

Kasper Harboe Stisen

Jessica Puniegow Smedegaard

Kasper Jørgensen

Iris Benedictus

Dynes Imanuel Abildtrup Pedersen

Lærke Abildtrup Pedersen

Christian Vestergaard Kristensen

Anastasia Jaqueline Christiansen

INDSÆTTELSE

af vores nye præst

SOLVEJG DAM-HEIN

22. maj 2022.

PROGRAM: Nr.Bork kirke, gudstjeneste kl. 09.00.

                     Sdr.Bork kirke, gudstjeneste kl 10.30.

                     Lyne kirke, gudstjeneste kl. 16.00.

            •      Efterfølgende sammenkomst i Gæstehuset.

                    Her vil der blive anrettet buffet, til alle fremmødte,

                    store som små.

Derfor HUSK: Tilmelding til Jette tlf. 26961092

(senest 19.maj)

Vi, menighedsrådene, i Bork og Lyne, ønsker, at se rigtig mange fra 

sognene.
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Der findes altså ikke en ”troens kapitalisme”, vi kan ikke samle 

til huse med tro, som man kan det med penge, kaffestel, bøger 

eller andre gode ting, vi har hjemme hos os selv. Troen kan vi 

ikke lægge sammen og sige: nu ligger den lige dér så pænt, til 

jeg skal bruge den næste gang. 

Nej, det er omvendt: troen skal bruges. Vi skal netop bruge løs 

af troen i vished om, at der er mere, hvor den kommer fra. 

Vi kommer ind i kirken med det liv, vi er midt i. Måske føler vi 

fundamentet vakle, og at vores liv ”kun” er tilfældige skitser, 

der er holdt løst sammen. Uanset så kommer vi med det, vi har; 

fordi livet vil leves. 

Tro er en tillid til, at vi kan leve det med Guds hjælp. 

Ethvert menneske er altid midt i livet! Det er ikke mennesket - 

det er ikke mig, der er i centrum, men jeg er midt i livet, for 

det er vi alle. Det er vi skabt til, og det er vi dømt til. Det er 

kristendom.

Troen er ikke mere eller mindre, den kan ikke måles og vejes; 

men troen er et forhold mellem to parter; mellem Gud og 

menneske. 

Amen. 

6

Udflugt med

Vennekredsen 

UDSAT
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Tror du meget på Gud? 

”Tror du meget på Gud? Eller: er du meget kristen?” 

Det kan nogen nogle gange finde på at spørge om, fordi jeg er præst; og jeg 

tænker, at andre af jer har fået samme spørgsmål, fordi I går i kirke, sidder i 

menighedsråd eller arbejder i kirken. Spørgsmålet bliver ofte stillet med 

meget vidt åbne øjne og en vis portion ydmyghed og spændthed. Og hvad 

svarer vi? 

Selv svarer jeg ud fra situationen. Er det en konfirmand, der spørger er 

svaret JA! Præsten tror på Gud, men selvfølgelig er der også sprækker i 

min tro, og ting jeg ikke forstår, og det kan konfirmander godt forstå, ikke 

alle svar gives i Biblen, selv ikke når man er præsten. 

Når folk spørger, om man er meget kristen, tror jeg nok, at det, de spørger 

om, er en kirkelig retning: hvordan man tror? Skal man tro på hele biblen 

for at være ”rigtig” kristen? 

Der var engang nogle mænd, der kom til Jesus. De følte, at deres 

fundament ikke var bæredygtigt. De bar i sig en længsel efter mere tro. Det, 

de havde fået en forsmag på i mødet med Jesus, ønskede de mere 

af. ”Giv os mere tro”, bad de. Og Lukas tog deres tanker med i sit 

evangelium. 

Også vi gør os tanker om livet. Tegner der sig i vores liv skitser, 

nogle har kunnet bruge til noget? Vakler fundamentet og har vi en 

tro, der bærer os? Kommer vi i kirke for at få en større tro? 

Ugetilbud fra Lyne
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Månedskalender - Maj 2022
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 Gudstjeneste i Lyne kirke kl. 9.00 og i Nr Bork kirke kl. 10.30

   

 

                                                                                                

Gudstjeneste - Konfirmation  i Nr. Bork kirke kl. 10.00

 

 

 ✦ AFLEVERINGSFRIST TIL JUNINUMMER ✦
Gudstjeneste  - Konfirmation i Sdr. Bork Kirke kl. 10.00    
                   

  

  Cykelsponsorløb kl. 16.00 - 17.00

  Gudstjeneste i Sdr. Bork Kirke kl. 10.30

  Traktortræk i Sdr. Vium

 

31

 Gudstjeneste  - Konfirmation i Lyne Kirke kl. 10.00

31

 Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

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

 Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

  Gudstjeneste i Nr. Bork kirke kl. 9.00, i Sdr. Bork kl. 10.30 og i                 

       Lyne Kirke kl. 16.00
Poul Ivan Madsen 

indsætter Solveig Dam 

Hein som sognepræst

Læs mere information 

om dagen her i bladet


