Aktivitetskalender
Juli 2021

Peder, Martin og Villy Tang i en kornmark, mellem vandet og ikke vandet korn
- deraf farveforskellen.

Indhold:
•

Kirke- og konﬁrmandinformation

•

Information fra Borgerforeningen vedrørende restafffald
på genbrugspladsen på Idrætsvej.

•

Tur ud i det blå med Vennekredsen.

•

Nyt vedrørende cykelsti på Hovedvej A11 - denne gruppe er
denne måneds lokale ildsjæle!

•
•

Familie og fritid har nyt.
Ny forpagter til Lyne Hotel.

•

Ansøgning til Brdr. Nielsens fond.
deadline den 22. august
Tilbud fra OK+
Lenes blomster

•
•

HUSK

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

18.30

Lyne krocket og petanque

Lørdag

13.30

Stolegymnastik - Vennekredsen

Tirsdag

10.00 - 11.00

Flugtskydning

Mandag

13.00

Deadline til aktivitetskalender
den 14. hver måned kl. 18
Nyt sendes til Line på kalender@lyne.dk

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

NYT TILTAG

Eller efter aftale - kontakt: 51319002 - 75260295
Gul stue fredagscafé i Sdr. Bork den 2. fredag i måneden - dvs... kun 1. gang
pr. måned.

I de næste numre, vil jeg gerne lave indlæg med
lokale ildsjæle!

Rullende årskalender
Juli:

Har du/I en idé, så kontakt Line på 29909333,
eller på kalender@lyne.dk.

August:
10

Bustur i det blå med Vennekredsen

13

Owen Auten 18.00 - 22.00 - mere info følger

17

Generalforsamling i Lyne Lokalarkiv og Lyne gl. Elværk

22

Deadline til ansøgning i Brdr. Nielsens fond

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

September:
2

Gåtur i den grønne korridor med familie & fritid

24

Halbal for voksne

26

Generalforsamling i Lyne Hallen

2
Alle arrangementer er med forbehold for den gældende Covid-19 situation.

15

Kirke og konﬁrmandinformation

Lenes blomster
Bredgade 46b

Konﬁrmation i Lyne kirke d. 22. august kl. 10.00

6900 Skjern
Tlf.: 97366066

✦ Buketter
✦ Dekorationer
✦ Brudebinderi
✦ Begravelsesbinderi
✦ Brugskunst

v. Birgitte Nør Jahn
B

•

Charlotte Løvstrup Hvelplund

•

Rasmus Harboe Stisen

•

Magnus Rabøl Cassøe

•

Silas Gärtner

•

Jeppe Høivang Ditlevsen

•

Sebastian Christensen Träger

Konﬁrmation 2022

Kan bestilles til aftalt pris
på 97366066 og

I Lyne er der tradition for, at konﬁrmationsdagen er store

afhentes i
som er døgnåben

at der ingen corona-udskydelser bliver til den tid.

(Lynevej 16, Sdr. Vium)

bededag. Det er til næste år den 13. maj. Vi håber og regner med,

Konﬁrmationforberedelserne begynder i september.
I får nærmere besked senere.
Tilmelding til konﬁrmationen kan ske på www.folkekirken.dk

Lenes blomster
Lynevej 16

14

6893 Sdr. Vium
Tlf.: 97366066

Mange hilsner
Ebbe Sunesen
Konstitueret sognepræst

3

Udﬂugt med Vennekredsen
Tirsdag den 10. August
til Flamingoparken (ved Vemb)

Information vedrørende restaffald
Da der er en del borgere som har undret sig over, at
containeren til restaffald på den lokale mini genbrugsplads
bliver lukket, har Preben Jensen på vegne af
Borgerforeningen forespurgt kommunen hvorfor.

•

Kl. 12.30: Afgang fra Ældreboliger
derefter opsamling på kirkepladsen

•

Pris: 200,- pr person (betales i bussen)

Der er kommet følgende svar fra dem.
Svar fra kommunen:
Grunden til at ”Restaffald” bliver lukket i molokkerne er, at
alle borgere i dag kan sortere restaffald på adressen, da det

Prisen inkluderer:

er en af fraktionerne, der er i den todelte beholder.

•

Buskørsel

•

Entre

•

Kaffe med kage ved ankomst

relevant.

•

Orientering om parken:

Den molok, der bliver frigivet fra ”Restaffald”, vil blive lagt

•

Knud (ejeren) fortæller

•

Rundtur efter behag

•

Aftensmad: Dansk bøf med løg

Det er derfor vores vurdering, at behovet for at bibeholde ”
Restaffald” som en fraktion i molokkerne, ikke længere er

om til en af de fraktioner, der er mest behov for.

Forventet hjemkomst ca. kl. 20
4

Mvh Bestyrelsen

13

Lokale ildsjæle

Information vedrørende cykelsti på Hovedvej A11.

Familie og fritid starter op igen…

Spændende møde med vejdirektoratet, formanden for Teknik og Miljø,
John G. Christensen og lokale ildsjæle og borger- og sogneforeninger
om en cykelsti fra Lyne til Tarm ved Hovedvej A11.
Vi har sendt et brev til Transportministeren Benny Engelbrecht og til
alle transportordfører, så de er fuldt bevidste om vores store ønske og
behov for en cykelsti.
A11 er nemlig særdeles farlig at køre på, da farten ﬂere steder er sat op
til 90 km i timen og der er sat autoværn op. Der er tilgang af børn i Lyne
til både børnehave og skole og et generationsskifte i sognet er i fuld
gang.
Der er samtidig ﬂere og ﬂere ressource stærke ældre der får elcykel, men
der er mindst 10 km til det øvrige cykelstinet i kommunen, så en cykelsti
fra Lyne til Tarm er et stort ønske og behov som kun bliver større med
konstant stigende traﬁk hvoraf 18% er lastbiler.
Der er 4000 km statsveje i DK og cykelstier langs 900 km.
Der er afsat en pulje på 350 millioner til cykelstier ved statsveje til
henover de næste par år, og det kan man da få nogen km cykelsti for. Ja
hvis det er kommuneveje ville man kunne få opad 350 km, da det koster
ca 1 million kr. pr. km cykelsti.
Men det koster i gennemsnit 8 millioner kr. pr. km cykelsti langs
statsveje, da det er mere kompleks at anlægge. I en beregning fra
vejdirektoratet koster det ca 5 mio pr km med en cykelsti ved A11 der
går fra Tarm til Brosbøl, altså halvvejs til Lyne.
12

5

Velkommen til den nye forpagter!

Ansøgning til Brdr. Nielsens fond
Deadline den 22. august

S

6
6

11

Faste priser hos

NYT

Ved der “normalt” udkommer et nummer
for både juli og august men har lavet det lidt om…

Juli- og augustnumre udkommer som
separate numre i stedet for
et stort samlet.

Venlig hilsen
Line
10

7

Månedskalender - Juli 2021
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2

Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

18

3

Fredagscafé - Gul stue. (Adressse i faste arrangementer)

19

4

Gudstjeneste i Lyne kirke kl. 9.00 v/ Bo Gimm
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25
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26
Gudstjeneste i Nr. Bork kirke kl. 10.30

AFLEVERINGSFRIST TIL AUGUSTNUMMER

uge 30
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Gudstjeneste i Nr. Bork kirke kl. 10.30

29

13
14

uge 29

27
uge 28

12

Gudstjeneste i Sdr Bork kirke kl. 9.00 og Lyne kirke kl. 10.30

21

6

11

Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

Alle arrangementer er med forbehold for Covid-19 situationen.

9
Alle arrangementer er med forbehold for Covid-19 situationen.

