Aktivitetskalender
Oktober 2020

Fra sommerafslutning i Lyne krocket & petanque

Indhold:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stolegymnastik i Vennekredsen
Køkkenfri aften hos Familie & Fritid
Gymnastik i Lyne og Sdr. Vium
Kropsterapi
Alex og Jannie fortæller om Vardevej 113
Foredrag i Vennekredsen
Bedst mod West
Køkkenfri aften
Mormors ting og sager med nyt

Faste arrangementer
Spejdertroppen - hytten i Sdr. Vium
Postbutikken i Brugsen
Lyne krocket og petanque
Lyne krocket og petanque
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: 75250186 - 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

Rullende årskalender
Oktober:
22

Køkkenfri aften

27

Foredrag med Martin Tang Sørensen i Vennekredsen

November:
December:
1

Julefortælling ved Klaus Korsholm i Vennekredsen
2021:

Januar:

13

Køkkenfri aften

Februar:

25

Generalforsamling i Familie & Fritid

Marts:

23

Køkkenfri aften
2

Hvem er vi? Hvad kan vi?
Vi er et lille firma i den dejligste landsby - Lyne.
¨
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•

Buketter

•

Gavekurve

•

Bordpynt

•

Fritstående blomster/planter

•

Bryllupsbinderi

•

Begravelsesbinderi

•

Kurser - blomster

•

Brugskunst

•

Mad ud af huset

•

Smørrebrød

•

Kage(r)

•

Fredagskage

•
•

Mad efter ønske
Derudover har vi café,
og et selskabslokale…
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Der er stadig restriktioner i
blomsterbutik og café - dette ifølge
gældende regler fra myndighederne.
Der må være 20 personer i caféen, og
3 personer i blomsterbutikken.
Vi har håndsprit på diskene begge

Mormors ting og sager

steder, samt en stander ved

Vardevej 93, Lyne

indgangen ved begge døre.

6880 Tarm
Kontakt Eva: 27590880
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Foredrag den 20. oktober
i Lyne Vennekreds

I oktober måned, har vi fornøjelsen af at byde Martin Tang

Sørensen velkommen.
Han vil fortælle om sit arbejde på Foulum.

•

AU Foulum er en del af Aarhus Universitet og er
beliggende i Foulum, Øst for Viborg.
De forsker i fødevarer og jordbrug. Forskningsemnerne
omfatter husdyr, planter, fødevarer, økologi, bioenergi,
miljø, klima, jord, genetik og teknologi.

Tid: 19.00
Sted: Vennekredsen i Lyne

Venlig hilsen bestyrelsen i Vennekredsen
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Gudstjeneste for oktober se TARM UGEBLAD

•

Simon er delvis raskmeldt passe mail-konto og telefon

Venligst Menighedsrådet

Familie og Fritid inviterer til køkkenfri aften.
Torsdag d. 22. oktober kl. 18.30 på Lyne friskole.
Pris for to retter mad og kaffe :
Voksne medlem 60 kr.
Voksne ikke medlem 75 kr.
Børn u. 12 år 30 kr.

Husk : at medbringe tallerkner, bestik og kop.
Drikkevarer kan købes.
Tilmelding senest torsdag d. 15. oktober.
Ring el. SMS til Anette Stenholt 40250072 eller Ulla Rahbek 25756835
Tilmelding er bindende efter sidste tilmelding.

Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen Familie og Fritid.
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Lørdag d. 3. okt. Afholdes RALLY I Lyne
Kom til Rally hygge på Raunkjærgård
vedmaskinhuset på Knudevej 3
- 60 biler forventes at deltage.
Imellem 12.00 & 18.00 afholdes Rally I Lyne
- nærmere tidspunkt følger, følg med på Facebook eller
opslagstavlen I Brugsen.

Der kan købes kaffe, kage, øl & vand
- pølser & snobrødsdej kan købes & grilles på grill, eller over
bål.
Al overskud går ubeskåret til Lyne Friskole & Børnebo.
Alle gældende regler for nærværende tidspunkt ang. Corona,
overholdes.
Tag din familie i hånden, og deltag i en sjov eftermiddag.

Vh. Morten Jacobsen & Søren Schelde
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Månedskalender - Oktober 2020
1

Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

2

Fredagcafé hos Mormors ting og sager kl. 17.00 - 24.00

3

Rally på Knudevej 3 kl. 12.00 - 18.00 (se info på side 7)

4

Gudstjeneste (se Tarm Ugeblad)

5

Kursus i Dansk samtale på Lyne friskole kl. 19.15 - 21.00

6
7

Krocket og petanque kl. 13.30

uge 41

Krocket og petanque kl. 13.30
Stolegymnastik i Vennekredsen kl.10.00 - 11.00
Erik Gundersen foredrag i Lyne Hallen kl. 19.00 - 21.00
Slægtsforskning v/ Hans Toudal på Lyne Friskole kl. 19.00 - 21.35
Krocket og petanque kl. 13.30

8
9

Fredagcafé - Gul stue (Adresse i faste arrangementer)
Krocket og petanque kl. 13.30

10
11
12

Gudstjeneste (se Tarm Ugeblad)
Krocket og petanque kl. 13.30

13

Stolegymnastik i Vennekredsen kl.10.00 - 11.00

14

AFLEVERINGSFRIST TIL OKTOBERNUMMER

15

uge 42

Krocket og petanque kl. 13.30
Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00
8

16
17

Krocket og petanque kl. 13.30

18

Gudstjeneste (se Tarm Ugeblad)

19

Kursus i Dansk samtale på Lyne friskole kl 19.15 - 21.00

20
21
22
23

uge 43

Krocket og petanque kl. 13.30
Stolegymnastik i Vennekredsen kl.10.00 - 11.00
Foredrag med Martin Tang Sørensen i Vennekredsen kl. 19.00
Slægtsforskning v/ Hans Toudal på Lyne Friskole kl. 19.00 - 21.35
Krocket og petanque kl. 13.30
Krocket og petanque kl. 13.30
Køkkenfri aften i skolekøkkenet på Lyne Friskole kl. 18.00

24
25

Gudstjeneste (se Tarm Ugeblad)

26

Kursus i Dansk samtale på Lyne friskole kl 19.15 - 21.00

27
28

Krocket og petanque kl. 13.30
Stolegymnastik i Vennekredsen kl.10.00 - 11.00
Krocket og petanque kl. 13.30

HUSK
Springmus - onsdage kl. 15.30 - 16.30

29
30

uge 44

Springmix - tirsdage kl. 16.30 - 17.30

Krocket og petanque kl. 13.30

Opstart uge 43
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Lokale ildsjæle

Vi har i denne måned talt med Alex Pedersen og Jannie Sørensen, der købte
Vardevej 113 af en ejendomsmægler, som havde købt den på tvangsauktion.
De satte den derefter i stand.
Her følger billeder fra før, under og efter renoveringen.
Før

Efter

Forsøg på en
repareret dør

Køkken (se
vandhanen)
Nedpillet træ

Taget taget af - campingvognstilbehør

Nu synlige smukke spær på 1. sal

i vinduet

Bonusinfo
Vardevej 113 bliver i daglig tale kaldt for Kirstine Pedersens hus. Hun og manden ejede
nr. 106, og da hendes mand døde, ville hun og hjemmeboende børn bo i Lyne. Hun
købte Vardevej 113 og flyttede derind.
(Jannie og Alex ejer og bor i Vardevej 106 idag)
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Kilde: Jannie Sørensen - som fik det af Jutta & Jørn Christensen samt Karen & Bonde
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GYMNASTIK i Lyne
•

Springmus onsdage 15.30 - 16.30
Trænere: Kristine Hvelplund, Charlotte Hvelplund og
Emily Herbst Nielsen (Kontingent 350 kr.)

•

Springmix tirsdage kl 16.30 - 17.30 (0.-3. klasse)
Trænere: Britta Højbjerg Nielsen og Mille Sørensen
(Kontingent 350 kr.)

•

Spring/Rytme (4.-8. klasse)
Vi har desværre ikke mulighed for at stille hold - der henviser vi til et
hold i Bork.
Turbotøzer og knejte tisdage 17.45 - 19.00 (i Bork Hallen)
- Alle hold starter i uge 38, med 2 gratis prøvetræninger.
Kontakt i Lyne: Mia Christensen - 28944435

Gymnastik i Sdr. Vium
•

Mor/Far/Barn mandage kl. 16.45 - 17.30
Trænere: Monica Truelsen og Charlotte Thomsen
(Kontingent 400 kr.)

•

Puslinge (3-6 år) onsdage kl. 16.00 - 17.00
Trænere: Gitte Nielsen og Katja Thomsen
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(Kontingent 375 kr.)

•

Motor Mille Dans (5-8 år) tirsdage kl. 17.00 - 18.00
Trænere: Pia Hansen og Mathilde Nielsen
(Kontingent 375 kr.)

•

Voksen M/K mandage kl. 19.00 - 20.00
Trænere: Else Juul og Kirsten Thomsen
(Kontingent 400 kr.)
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Vi har fået vokseværk i
blomsterbutikken
Vi glæder os til den kommende udvidelse.
Vi får rådighed over Vardevej 93 og 95 - hele vores side af
kirkepladsen.
Vi får rådigheden over lokalerne på Vardevej 95 den 1. oktober
2020 - dog først klar til offentligheden den 1. november.
Alle fra nær og fjern er velkonme til at komme og se vores nye
lokaler - og gamle naturligvis.

Åbningstider
Mandag:

Lukket

Tirsdag: 9.00- 17.00
Onsdag: 9.00 - 17.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag:

9.00 - 17.00

Lørdag:

9.00 - 17.00

Søndag:

Lukket

Mormors ting og sager
Vardevej 93 og 95
6880 Tarm
Kontakt Eva på 27590880
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Stolegymnastik
i
Vennekredsen
Tirsdage kl 10.00 - 11.00
Gymnastikken foregår for alle de ældre, der kunne have gavn
af dette - ergo er det for ALLE.
Det er gratis, så man skal blot møde op i fællesrummet i
Vennekredsen.
Vi hygger fælles efter gymnastikken, med frugt eller andet.

Venlig hilsen
Doris Højgaard Sørensen

RING TIL DORIS PÅ 61282631
HVIS DU ØNSKER AT DELTAGE!
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HUSK
Deadline til aktivitetskalender
den 14. hver måned
Nyt sendes til Line på kalender@lyne.dk

NYT TILTAG
I de næste numre, vil vi gerne lave indlæg med
lokale ildsjæle!
Har du/I en idé, så kontakt Eva på 27590880,
kom ind og snak med os, eller ring til Line
på 29909333 eller mail på kalender@lyne.dk.

En lille opfordring
Der er ikke den vilde trafik til Bedst mod West - vi opfordrer
derfor til at lægge indlæg og begivenheder derind.
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