
Aktivitetskalender
December 2022

Indhold:

• Julehygge i Gæstehuset

• Broderi i Gæstehuset

• Glæden er Jordens gæst idag . hilsen og tekst fra vores præst

• Julehygge i Brugsen

• Julesang Lyne Kirke

• Hjælp mig med at hjælpe jer

• Julefortælling i Vennekredsen

• Olivias blomster

• Lenes blomster

• Tilbud fra OK+



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

December:

2 Julefrokost hos gæstehuset

4 Julemarked hos Gæstehuset

6 Julehistorie ved Dorthe  i Vennekredsen

18 Julehygge med glögg og æbleskiver i dagli’Brugsen, Lyne

Januar:

10 Syng nytåret ind i Vennekredsen

26 Familie og Fritid vil arangerer  Nørkleaften / spilleaften  i samarbejde 

med Gæstehuset - AFLYST

Februar:

Marts: 

1 Generalforsamling i Lyne Krocket- og petanque i Lyne Hallens cafeteria 

kl. 19.00

Deadline til aktivitetskalender

den 14. hver måned

HUSK

Nyt sendes til Line på kalender@lyne.dk

Rullende årskalender

Ring hvis der er bøvl på 29909333, og jeg skal nok hjælpeOwen Auten er d. 25 august 2023

Vil I ikke være søde at sende i PDF?

Hjælp mig med at hjælpe jer

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.



Venlig hilsen

Line

14
3

Faste priser hos:

400 g.

3 stk.

20,-

34
95

42
95

Hver tirsdag mødes omkring 50 korsangere på Mejeriet i Tarm. 

Her synger vi sammen - sange om livet, om kærligheden, om lys og om 

mørke - og naturligvis også sange om advent og jul. Og det er netop 

disse sange, som vi vil synge denne tirsdag aften i Lyne Kirke. 

Her vil både lyde nye toner til gamle, kendte tekster, nye toner til nye 

tekster, og også de gode kendte julesange, som vi alle forbinder med jul, 

og som man kan nyde at synge med på. 

Julesang i Lyne Kirke

Tirsdag d. 13. december kl. 19.30

Ved Koret Stok og Steen

Efter julesang er der kaffe i forsamlingshuset for både kor og menighed

Entre: GRATIS

Hilsen Lyne Menighedsråd



13

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

Julefortælling i Vennekredsen 

d. 6 December kl. 19.00

Dorthe Lundgaard fortæller en 

julehistorie og spiller til sang.

Derefter er der glögg og æbleskiver.

Hilsen Vennekredsen
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SYNG NYTÅRET IND I VENNEKREDSEN 

10.JANUAR 2023 KL. 19.00

Doris Sørensen  61282631

Prisen på aftenen er 100 kr.

Maksimum 50 personer

Tilmelding senest den 5. januar til:

12
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BRODERI KAN NOGET

Dato. 8. december kl. 19.00 - 21.00 

Sted: Gæstehuset på 1. sal

En underholdende aften med snak og stik v/ Broderist Trine Runge Jessen.

Trine underholder om den skøre vej hun har taget for idag at være som 

Broderisten og hende med de broderede bandeord.

Der var ikke mange, der havde set at lige netop broderiet kunne trækkes ud 

af skammekrogen, og kastes op på væggen til de rå læderjakker.

Ikke desto mindre er det, hvad der er sket og en bragende broderi-bølge, 

har stormet ind over landet og ikke har lagt sig endnu.

Det er ikke kun snak - der dælme skal også broderes lidt!

Trine gennemgår de mest elementære trin, der skal til for at lave et 

korssting.

Hvis du er ukronet korsstingskonge, kan der sagtens være et par tips og 

tricks, du kan få gavn af eller også må du lære Trine dine bedste tricks.

Vi kommer ikke omkring alle broderiets allerdybeste hemmeligheder, men 

du skulle gerne blive bare lidt klogere på korssting og de ting, som 

broderiet kan gøre for ens mentale tilstand.

Alle får et begynderkit, der hedder ”Fuck bagsiden”. Her er der materialer 

og mønster at øve sig på og skulle du blive bidt af broderiet, er det muligt 

at købe nogle af Trines andre broderikits.

Samtidig er i garanteret masser af julestemning i Gæstehuset & Byens 

gårdbutik

En ret sjov og lærerig aften koster 219 kr. incl.lidt lækkert til ganen -  

‘salt og sødt fra Vestjylland’ 

Skynd dig og fang en af de i alt 70 billetter (bindende tilmelding)

 Mette er klar på 60523061(sms/opkald)

 

Sådan tror jeg, det var i stalden for Maria og Josef den allerførste julenat, 

som de sad der med det nyfødte barn i deres arme. Pludselig kom hyrderne 

ind fra marken og fortalte om englehæren, som over hyrderne sang: ”ære 

være Gud i det højeste og på jorden”. Det må have været ret surrealistisk, 

som det første at få besøg af vildt fremmede mænd, som kom vadende ind ”

på fødestuen”, dér i stalden, og talte om lysende engle på himlen, mens Josef 

og Maria fortumlet og lykkelige sad med deres nyfødte mirakel i armene. 

JOMO – glæden ved at gå glip, håber jeg, vil indfinde sig hos hver af os i 

løbet af december – både med det vi når eller ikke når i den kommende tid. 

Glædelig december! 

Solvejg Dam-Hein 

Glæden er jordens gæst i dag  - fortsat
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Glæden er jordens gæst i dag 

Vi har netop indledt det nye kirkeår med første søndag i advent. Adventstiden er 

forberedelse. Det er glædens tid, hvor man går og glæder sig til den forestående 

julefest. Selvom mange sikkert har travlt med indkøb af en hver art den næste 

måneds tid, er det meningen, at vi også finde (og bevare) roen og tænke over 

glæden, som sniger sig ind på os i glimt i løbet af december. 

Et efter et tænder vi lysene i adventskransen som et symbol på de fire 

adventssøndage. I gammel tid var advent en fastetid lige som tiden op til påske 

var; for at holde sig den forestående højtid for øje, skulle man afstå fra kød, hvidt 

brød og andre luksusvarer. Det med maden vi afholder os sjældent fra i den 

kommende tid: overalt står der godter på disken når vi køber ind, i personalestuen 

på arbejdspladsen, og derhjemme mangler der som regel heller ikke noget. 

December byder som regel på alt (og mere til end) hvad maven kan begære; men 

får vi også hvad hjertet begærer? Juleglæden. Glæden er jordens gæst i dag, som 

der står i salmen Julen har bragt velsignet bud. 

Glæde er ikke slet og ret det samme som hygge med æbleskiver og gløgg. Det kan 

også være glædeligt med ægte julehygge; men Glæden med stort G, JuleGlæden 

er, at Kristus, himmelkongen den lille, er født på jorden, og det er ikke sådan til at 

fatte. 

Forventningen til december og til julen er ofte spændt til det yderste, og man kan 

være helt bange for ikke at få det hele med; sådan som mange mennesker også har 

med diverse sociale medier, hvor det hele helst skal tage sig rigtigt ud. 

På engelsk kan man bruge begrebet FOMO – fear of missing out, dvs. frygten for 

at gå glip; gå glip af nyeste mode eller den sidste nyhed fra det ene eller andet 

nyhedssite. Men det er måske netop, hvad vi skal eller ville have godt af her i 

julen: gå glip – nyde det vi har, slukke mobilen, være ligeglade med, at naboen har 

nået at bage en slags småkager mere, end vi selv har. 

Julen skal hellere være JOMO: joy of missing out, dvs. glæden ved at gå glip. 
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Månedskalender - December 2022
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Julemarked i Gæstehuset kl. 10.00 - 17.00

  

 

 ✦ AFLEVERINGSFRIST TIL JANUARNUMMER  2023✦

 Julehygge i dagli’Brugsen, Lyne kl. 14.00 - 16.00

  Gudstjeneste kl. 11.00 i Lyne Kirke 

  Gudstjeneste kl. 13.00 i Lyne Kirke 

31

 Gudstjeneste kl. 9.00 i Lyne Kirke 

 Julesang i Lyne Kirke kl. 19.30

31

  Julefortælling i Vennekredsen kl. 19.00

 

 Broderi hos Gæstehuset kl. 19.00 Juleaften

1. juledag


