
Aktivitetskalender
Oktober 2022

Indhold:

• Tilbud fra OK+

• Lenes blomster

• Kirkekoncert: KAI, NORMANN OG JEG!

• Yin Yoga

• Køkkenfri aften - Dansk/English

• Pileflet

• Blot til info…

• Hjælp mig med at hjælpe jer



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

November:

8 Banko i Vennekredsen kl. 19

15 Fællesspisning/køkkenfri aften  - Familie & Fritid

22 Advent- og julebinderi hos Marianne Sommer - arr. Lyne Aftenskole

December:

6 Julehistorie ved Dorthe 

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, og jeg skal nok hjælpe

Owen Auten er d. 25 august 2023
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Faste priser hos:

400 g.

3 stk.

20,-

3495

42 95

Vil I ikke være søde at sende i PDF?

Det er utrolig vigtigt!

Bruger utrolig meget af min tid på at lave de mails jeg får til 

aktivitetskalenderen, de er alle sendt som almindelige wordfiler - det 

kan ikke bruges hertil.

Har i brug for hjælp, så ring til mig på 29909333

VH Line

Hjælp mig med at hjælpe jer
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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

4
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Billetsalg:

Doris Sørensen

61282631

Venlig hilsen

Lyne Vennekreds & Lyne Menighedsråd

75 kr
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I foråret uddannede jeg mig til yinpower yogalærer.

 Jeg fortsætter med at undervise i yin yoga, og nu med større intensitet 

og langt mere viden, hvilket bliver til din fordel. Håber du vil være med. 

Undervisningen udbydes - ligesom de 2 foregående sæsoner - af SLGU. 

I denne sæson afvikles undervisningen i Gæstehuset, Vardevej 93, Lyne. 

I stedet for 1 time pr. gang tilbyder vi 1¼ time. På den måde kommer vi 

dybere ind i stillingerne, hvorved dit udbytte forbedres. Hver gang 

afsluttes med afspænding, så kroppen kan restituere.

Medbring yogamåtte, tæppe og tørklæde.

 Gerne yogablokke af kork, hvis du har.

 Ellers kan du købe / låne hos mig.

YIN YOGA BY KIRK

Glæder mig til vi ses!

 Kh Birgit Kirk Sunesen

På bagsiden af denne kalender er der en ny ansvarlig for 

udbringning af aktivitetskalenden.

BLOT TIL INFO…
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YIN YOGA BY KIRK

Hvorfor deltage i yin yoga?

Efter 6 år med yin yoga, hvor jeg har mærket den positive effekt på min krop, 

fik jeg på uddannelsen forklaringer på, hvorfor yinpower yoga virker så 

fantastisk på kroppen. Jeg vil gerne dele yin yogaens effekt med dig. Jeg giver 

via undervisningen 50%. Resten er op til dig. 

Yinpower er en specialiseret udgave af yin yogaen, hvor vi arbejder med 

samspillet mellem yin og yang. Det giver saft og kraft (power).

I yinpower yoga arbejder vi med 3 vitale funktioner, der ifølge kinesisk 

medicin er afgørende for vores helbred:

Fordøjelsen, udrensningen og nattesøvnen. Så hvis du gerne vil sove bedre, 

så kom glad på måtten hos mig.

Vejrtrækningen er omdrejningspunktet i de siddende og liggende stillinger, 

hvor vi skaber plads i kroppen, herunder plads til vores organer. 

Vi arbejder med at gøre kroppen smidig, at løsne stagnationer, at få 

energierne til at flyde frit.

Ved at få kroppen til arbejde fór dig, skabes balance og velvære i krop og 

sind. 

Mange læger anbefaler yin yoga ved fysiske skader, sygdom og stress (bare 

spørg din egen læge).

Alle med en krop kan deltage (18 – 100 år). M/K.

Du kan skabe en bedre hverdag / en bedre udgave af dig selv

Det er altid tid til egenomsorg, og det får du her. 

Glæder mig til vi ses!

 Kh Birgit Kirk Sunesen



8 9

Månedskalender - Oktober 2022
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  Gudstjeneste kl. 9.00 i Lyne kirke

 

 ✦ AFLEVERINGSFRIST TIL NOVEMBERNUMMER ✦

 

  Gudstjeneste kl. 10.30 i Lyne kirke

 Pileflet

31

 Kirkekoncert kl. 19: KAI, NORMANN OG JEG!
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 Lokalarkiv åbent kl. 13-17

 Køkkenfri aften

 Lokalarkiv åbent kl. 13-17

 

 Pileflet


