Aktivitetskalender
August 2021
Goddaw!

Lasse Brugs
(Kristiansen) på hans
daglige cykeltur rundt
i byen.

Indhold:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansøgning til Brdr. Nielsens fond. - deadline den 22. august
Tilbud fra OK+
Lenes blomster
Owen Auten den 13. august kl. 18.00 - 22.00
Tur ud i det blå med Vennekredsen
Konﬁrmandinformation
Korstart
Voksenaften i Lyne Hallen
Gåtur ved den Grønne korridor
Ravens Rolling kitchen i skolegården
Borgerforeningen står klar til Owen Auten
Kurser fra Lyne aftenskole

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
- helst i PDF
I højre hjørne i f.eks. Word er der en

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

del… Hvis man vælger “Send som

Eller efter aftale - kontakt: 21442586

vedhæftet ﬁl“, så kan man vælge

Lyne Gl. Elværk - (åbent fra 1. juni-1. oktober) torsdage kl. 13.00-17.00

mellem at sende som Wordﬁl eller PDF

Eller efter aftale - kontakt: 51319002 - 75260295

- vælg da PDF og wupti.

Gul stue fredagscafé i Sdr. Bork den 2. fredag i måneden - dvs... kun 1. gang

Husk at tjek stave- og grammatiske fejl

pr. måned.

Vil gerne hjælpe, kontakt står bagpå!

Rullende årskalender
August:
10

Udﬂugt med Vennekredsen

13

Owen Auten 18.00 - 22.00

17

Generalforsamling i Lyne Lokalarkiv og Lyne gl. Elværk

22

Deadline til ansøgning i Brdr. Nielsens fond

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 Covid-19 situationen.

NYT TILTAG
I de næste numre, vil jeg gerne lave indlæg med
lokale ildsjæle!
Har du/I en idé, så kontakt Line på 29909333,
eller på kalender@lyne.dk
Det kan eksempelvis være ﬁrmaer, et par eller en person
der gør/har gjort meget for vort lokalsamfund.
15

Kirke og konﬁrmandinformation

Lenes blomster
Bredgade 46b

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

6900 Skjern
Tlf.: 97366066

v. Birgitte Nør Jahn

•

Charlotte Løvstrup Hvelplund

•

Rasmus Harboe Stisen

•

Magnus Rabøl Cassøe

✦ Brudebinderi

•

Silas Gärtner

✦ Begravelsesbinderi

•

Jeppe Høivang Ditlevsen

✦ Brugskunst

•

Sebastian Christensen Träger

✦ Buketter
✦ Dekorationer

B

Konﬁrmation 2022
I Lyne er der tradition for, at konﬁrmationsdagen er store
bededag. Det er til næste år den 13. maj. Vi håber og regner med,
at der ingen corona-udskydelser bliver til den tid.

Kan bestilles til aftalt pris

Konﬁrmationforberedelserne begynder i september.

på 97366066 og

I får nærmere besked senere.

afhentes i
som er døgnåben

Tilmelding til konﬁrmationen kan ske på www.folkekirken.dk

(Lynevej 16, Sdr. Vium)

Ebbe Sunesen

Mange hilsner
Konstitueret sognepræst

Lenes blomster
Lynevej 16

14

6893 Sdr. Vium
Tlf.: 97366066

3

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

Kl. 12.30: Afgang fra Ældreboliger
derefter opsamling på kirkepladsen
Pris: 200,- pr person (betales i bussen)

Prisen inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•

Buskørsel
Entre
Kaffe med kage ved ankomst
Orientering om parken:
Knud (ejeren) fortæller
Rundtur efter behag
Aftensmad: Dansk bøf med løg

Forventet hjemkomst ca. kl. 20
Tilmelding:
Doris Sørensen - 61282631
Grethe Platz - 61113113
Mvh Bestyrelsen
4

13

Owen Auten fredag d. 13 august
kl. 18.00 - 22.00

Frirum og leg

Kom til Owen Auten i Dagli’Brugsen Lyne, hvor vi vil stå klar
med en masse gode slagtilbud, med mange store besparelser! Vi
holder som sædvanligt åbent til klokken 22:00 på Owen Auten
og de gode tilbud i butikken, vil være tilgængelige fra
18:00-22:00.
I ugen op til Owen Auten, vil der i butikken køre en lille
konkurrence, der munder ud i, at vi på aftenen her, vil udtrække
hele 3 vindere. Fra mandag d. 9, t.o.m. torsdag d. 12, har du
mulighed for at deltage i konkurrencen ved, at du på din
kvittering fra dit køb i butikken skriver navn og telefonnummer.
Kvitteringen her vil blive smidt i en stor bowl.
Til Owen Auten omkring klokken 20.00, vil der blive udtrukket
3 kvitteringer, hvor 3 heldige vindere kan løbe afsted med nogle
ﬁne præmier fra butikken.
Vær opmærksom på, at man skal være til stede på aftenen og under
udtrækningen, for at vinde.
Butikkens personale ser frem til en fantastisk aften, i selskab
med de bedste kunder, hvor vi nu igen endelig kan mødes på
kryds og tværs.
VI SES
12

5

Ansøgning til Brdr. Nielsens fond
Deadline den 22. august

S

Kom og vær med til at synge i et kor fra sept. - nov.!
Lad os blive mindst ti til én- og ﬂerstemmig sang
Det foregår i Nr. Bork kirke torsdage kl.19.30-21.
Start torsdag 2. september kl. 19.30
Venlig hilsen

6

Mie Mose og Sidsel Stenbak, begge kirkesangere og lærere,
6
og Kirsten Jørgensen, organist i Bork og Lyne og pianist m.korerfaring.
...vær ved godt humør..

11

Faste priser hos

Til Foreninger m.ﬂ. i Lyne og omegn !!
Til Owen Auten fredag den 13. august vil Borgerforeningen have en
lille bod, hvor vi vil prøve at samle materiale/foldere m.m. fra de
forskellige foreninger og evt. kommende arrangermenter.
Dette er både til nuværende og især nye beboere i området .
Hvis det har jeres interesse , vil vi MEGET gerne modtage materiale
fra jer.
I kan aﬂevere hos:
Jørgen Sørensen - Kirkestien 6, Lyne
10

Kirsten Sørensen - Glibstrupvej 16, Lyne

7

Månedskalender - August 2021
1

Gudstjeneste i Lyne Kirke kl. 10.30

16
17

2

18

3

19

4

20

5

Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

21

6

Fredagscafé - Gul stue. (Adressse i faste arrangementer)

22

7
8

Gudstjeneste i Sdr. Bork Kirke kl. 9

Udﬂugt med Vennekredsen

27
uge 28

Owen Auten kl. 18.00 - 22.00 - se side 7 og side 12

Gudstjeneste i Sdr. Bork Kirke kl. 11 (konﬁrmation) og i Nr. Bork
Kirke kl. 9.30 (konﬁrmation)

8

uge 30

26

AFLEVERINGSFRIST TIL SEPTEMBERNUMMER

15

Deadline til Brdr. Nielsens fond

25

12
14

Gudstjeneste i Lyne Kirke kl. 10 (konﬁrmation) v/ Birgitte Nør Jahn

24

11
13

Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

23

9
10

Generalforsamling i Lyne lokalarkiv og Lyne gl. elværk

Gudstjeneste I Nr. Bork Kirke kl.10 (konﬁrmation)
Alle arrangementer er med forbehold for Covid-19 situationen.

Ravens Rolling Kitchen i skolegården ved Lyne Friskole

28
29

Gudstjeneste i Lyne Kirke kl 14 v/Bo Gimm

30
31
Alle arrangementer er med forbehold for Covid-19 situationen.
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