Aktivitetskalender
Februar 2021

Lyne camping - ejer Knud Hansen.
Campingpladsen lukkede i 2011.

Indhold:
•

Alle araangementer med forbehold for Covid 19.

•
•
•
•
•
•
•
•

Information fra Vennekredsen.
Fotos fra Familie og fritid.
Mormors ting og sager.
Opdatering mht. gudstjenester.
Familie & Fritid billeder.
En hverdag i ældreboligerne i coronatiden.
En hilsen fra Dagli’Brugsen.
Generalforsamling i Familie og Fritid - AFLYST.

Faste arrangementer
Spejdertroppen - hytten i Sdr. Vium Onsdag

16.00-21.00

Postbutikken i Brugsen

Mandag-Fredag

9.00-16.30

Lyne krocket og petanque

Mandag og onsdag 13.30

Lyne krocket og petanque

Lørdag

13.30

Stolegymnastik - Vennekredsen

Tirsdag

10.00 - 11.00

Flugtskydning

Mandag

13.00

Lokalarkivet - åbent 1. og 3. torsdag i måneden fra kl. 13.00-17.00

HUSK
Deadline til aktivitetskalender
den 14. hver måned
Nyt sendes til Line på kalender@lyne.dk

NYT TILTAG

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.

Rullende årskalender

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

Februar:
25

Generalforsamling i Familie & Fritid - AFLYST

på 29909333 eller mail på kalender@lyne.dk.

Marts:
8

Generalforsamling i Borgerforeningen

23

Køkkenfri aften

Det kan eksempelvis være ﬁrmaer, et par eller en person
der gør/har gjort meget for vort lokalsamfund.

Alle arrangementer med forbehold for COVID-19 situationen.

Information fra Vennekredsen

Vi håber alle er kommet godt igemmem starten på
2021.

Året 2020 har stort set bestået af aﬂysninger af vores program på grund af
coronaen.
Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at der næste år ikke opkræves kontingent.

Den nye normale er en hverdag med håndsprit,
mundbind og at passe på hinanden.

Vi kan allerede nu, efter regeringens seneste tiltag se, at vi ikke kan afholde
ordinær generalforsamling rettidig.

Ikke desto mindre skal der lyde en TAK, for støtten i

Et program for 2021 har vi ikke tilrettelagt endnu.

det forgangne år.

Der bliver annonceret i aktivitetskalenderen, når vi engang får normale tider.

Det er ingen hemmelighed, det har været hårdt - vi
Venlig hilsen

kan dog prale af, at have de bedste kunder!

Bestyrelsen

2021 er med nye restriktioner.
Disse er:
Orientering fra Menighedsrådet omkring gudstjenester.
Der blev den 23. december udsendt en ny restriktion, med at der ikke var
gudstjenester til den 3. januar.
I februar må der igen afholdes gudstjenester dog kun af 30 minutters varighed.

Mormors ting og sager
Vardevej 93 og 95
Alle gudstjenester er med forbehold for Covid19 situationen.

6880 Tarm
Kontakt: 27590880

Vi har åbent - kom ind til os.
Vi følger naturligvis regeringens retningslinjer.

Månedskalender - Februar 2021
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Alle arrangementer med forbehold for COVID-19 situationen.

En hverdag i en ældrebolig i coronatiden.

Familie og Fritid + madlavning fortsat...

Jeg var oppe at besøge Kristiane Thomsen i ældreboligerne for at
høre, hvordan en hverdag i ældreboligerne er i denne coronatid.
Hun fortæller hun mangler sin hverdag.
Hendes søn, Peder, handler for hende hver weekend.

Johnny Christensen og
Bjarne Vestergaard
ﬁndeler kalkunstykker.

Tirdag er der gymnastik deroppe, onsdag er hun med i en kortklub
og torsdag en strikkeklub. Dog intet af det lige for tiden.
Hun klarer sig selv i hjemmet, og får kun hjemmehjælp til gulvvask og
skift af sengetøj.
Om sommeren snakker hun med de andre 3 damer hver dag - og de
sidder og hygger i gangen. De nyder fællssnak og udsigten deroppe.

Efter en dag bag disken
snitter Kim Henriksen
løg helt ﬁnt
til aftenens gryderet.

Der bor Sigrid Medum, Inger Fisker og Kristiane Thomsen deroppe.
Sigrid er blevet vaccineret mod corona i uge 9 Kristiane håber det er hendes tur snart.

De har gudstjeneste hver 14 dag - når der
ikke er corona.

Super hyggeligt hos Kristiane ﬁk også en pebernød!

Mændende på torsdagsholdet i “Mad for mænd” havde været med i ﬂere år.
Her smager de på hjemmebagte mufﬁns - med en kop kaffe og en øl.

Familie & Fritid er kommet i besiddelse af gamle fotoalbum.
Der er lidt billeder af mænd og madlavning, der fortjener en deling.
Billederne er fra skolekøkkenet i 2003, og viser de herrer med tydelighed,
at de hyggede sig i stor stil!

En hilsen fra din Dagli’Brugs
Jeg håber at du/i er kommet godt ind i det nye år. Vi har i brugsen haft nok
at se til i det forgangne år, ligesom så mange andre, på grund af den
nuværende situation med corona. I fortjener alle sammen en stor tak for
jeres forståelse, tålmodighed og jeres evne til at udvise samfundssind i en
svær tid overfor personalet og jeg hernede i brugsen - EN STOR TAK!
En corona der raserer til trods, har i været ekstremt gode til at bakke
butikken op og støtte lokalt. Butikken mærker en markant fremgang i en
svær tid, og det er takket være alle jer kunder, som jævnligt ligger jeres vej
forbi os!
Det har samtidig været min første tjans som uddeler. I har alle sammen
været med til at tage godt i mod mig med åbne arme - i har fået mig til at
føle mig tilpas og hjemme - TAK!
Udsigterne i 2021 for Brugsen er lovende, og vi tror på et godt resultat ved

Inden mændene går til gryderne, bliver aftenens opskrifter nøje
gennemgået over en øl.
Kursusleder Bente Medum skulle både instruere og holde styr på kokkene.
Der skulle naturligvis være
plads til en ølpause, mellem
de kulinariske udfoldelser!

årets udgang.
Det er svært at sige præcist, hvordan det bliver, da vi er afhængige af
corona-situationens udvikling som så mange andre, men jeg håber at vi
snart kan få en ende på alt det her corona.
Jeg håber at kunne arrangere nogle ﬂere hyggelige stunder med jer i
Brugsen, når tiden bliver til det, og vi får lov til at ses igen på almindelige

Her:
Henrik Jørgensen,
Johnny Christensen
og Kim Henriksen.
Fra venstre mod højre.

vilkår.
Endnu engang tak for alt jeres støtte og opbakning til Brugsen. Det betyder
mere end i aner, og vi glæder os alle sammen hernede, til at se jer til en
god handel og en snak.
Med venlig hilsen
Mads

