Aktivitetskalender
Januar 2022

Lynes nyeste skud på stammen - GÆSTEHUSET
Mette & Jens (ejere) samt kok Kenneth og keramiker Netti (Kroghuset)

Indhold:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilbud fra OK+
Lenes blomster
Nytåret synges ind i Vennekredsen
Koncert med Per Nielsen
Køkkenfri aften
Foredrag med Søren Vester
Hør lige her - på vegne af Borgerforeningen
Ugetilbud fra Dagli’Brugsen
Kurser i Dansk og slægtsforskning
Yin yoga

SLGU tilbyder yin yoga. Der starter nyt hold i januar, hvor jeg er klar til at dele yin yoga med jer.

Faste arrangementer

Min baggrund er, at jeg har dyrket yin yoga 1 - 2 gange om ugen i 5 år. Derudover har jeg været på

Spejdertroppen - hytten i Sdr. Vium

Onsdag

16.00-21.00

weekend- og ugeophold med yin yoga, og jeg startede med at undervise i Lyne sidste efterår.

Postbutikken i Brugsen

Mandag-Fredag

9.00-16.30

Det er svært at fortælle, hvad yin yoga vil gøre for dig, for det er meget individuelt, hvordan det

Lyne krocket og petanque

Mandag og onsdag 13.30

opleves – og måske endda forskelligt fra gang til gang.

Lyne krocket og petanque

Lørdag

13.30

Om yin yoga kan jeg fortælle at:

Stolegymnastik - Vennekredsen

Tirsdag

10.00 - 11.00

Flugtskydning

Mandag

13.00

(m/k hold)
Vi arbejder med åndedrættet i liggende og siddende stillinger

Eller efter aftale - kontakt: 21442586

Vi arbejder med at smidiggøre kroppens bindevæv for derved at lindre smerter

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

Vi arbejder med at skabe ro, balance, velvære og plads i kroppen

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

Lidt om dig:

måned.

måde.
Ønsker en bedre hverdag / en bedre udgave af dig selv.

Rullende årskalender
Praktik:

Februar:
15

Generalforsamling i Vennekredsen kl. 19.00

24

Generalforsamling - arr. Familie og Fritid

27

Per Nielsen koncert i Lyne kirke

Marts:

Vil gerne forbedre din sport, din holdning eller noget helt 3.
Har en skavank, du har lært at leve med, men ønsker at leve med den på en ny

Adressen er: Anerbjergevej 30, 6893 Hemmet

Foredrag med Søren Vester

min yin yoga

Det er for alle med en krop (tykke, tynde, unge, gamle, mænd og kvinder)

Lokalarkivet - åbent 1. og 3. torsdag i måneden fra kl. 13.00-17.00
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Der er intet religiøst i

Vi mødes på Lyne Friskole mandag fra 17.15 til 18.15 med start i uge 2.
Pris for 12 gange 600 kr.
Hvis du går med en drøm om at prøve yin yoga, så har vi åbnet mulighed for at
deltage 3 gange mod betaling af 150 kr.

August 2022:
19

Owen Auten

15

Køkkenfri aften

2

Generalforsamling i Lyne hallen - arr. Lyne Krocket- og petanque

Medbring:

Liggeunderlag, hvis du af Coronahensyn ønsker at anvende dit eget
1-2 yogablokke. Kan købes hos mig 1 stk. 85 kr. eller 2 stk. 150 kr.
Tæppe
Håndklæde og tørklæde
Tag lunt og behageligt tøj på
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Jeg håber, I er blevet nysgerrige, og har lyst til at prøve yin yoga.
Birgit Kirk Sunesen
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Familie og Fritid inviterer til køkkenfri aften.
Hvornår : Torsdag den 13. januar kl. 18.30.
Hvor :

På Lyne Friskole - i skolens gymnastik sal.

Pris :

Voksne medlem 60 kr. og ikke medlem 75 kr.
Børn under 12 år 30 kr.

Hvad :

Du får 2 retter mad og kaffe og hyggeligt

fællesskab med andre.
Vin – øl – sodavand kan købes.
HUSK : DU SKAL SELV MEDBRINGE TALLERKNER,
BESTIK, KOP og GLAS.
Tilmelding senest fredag den 7 januar.
Ring eller sms til:

Louise Hvelplund 28802234 eller
Marianne Dahl 21731087

PS : Der vil denne aften være mulighed for at købe
medlemskort til foreningen
Familie og Fritid. Pris : 50 kr. pr. person
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Vi glæder os til at se jer.
Venlig Hilsen Familie og Fritid

HØR LIGE HER...
DEL 1

Jeg er en helt almindelig Lyne borger.
Det at jeg bor her, er et nøje og bevidst valg. I Lyne har vi i
princippet alt hvad man som borger har brug for. Vi har
Skole, Børneinstitution, Idrætshal, Ældreboliger,
Dagligvarebutik, Tankstationer og Grilbar. Derudover
Forsamlingshus og Nyeste skud ”Gæstehuset” B&B m.m.
Vi har også et rigt foreningsliv (16 foreninger) i byen ,som
hver især sørger for, at vi også har mulighed for at benytte os
af alle mulige ting i vores fritid. Det er også frivillige som
sørger for at vores by altid fremstår ren og pæn. Det er også
en frivillig forening som f.eks. sørger for at byen hvert eneste
år, bliver pyntet op til Jul, sørger for at der bliver opsat
Flagstænger i hele byen, til Konﬁrmation samt øvrige
festdage. Det er også foreninger som sørger for, at vi kan
dyrke sport, at Hallen ﬁndes, at Børneinstitutionen fungerer,
at vores børn kan få en endnu bedre skole, at vi har ”
Fællesspisning” en gang om måneden og mange mange ﬂere
ting.
Men tænker du nogen sinde over om du selv bidrager med
noget til at opretholde alle disse aktiviteter?
Dderes skyld at vi andre har alle disse muligheder.
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HØR LIGE HER…
DEL 2.

Lenes blomster
Bredgade 46b
6900 Skjern

Tænk over det.

Tlf.: 97366066

Start med at møde op til de enkelte foreningers
generalforsamlinger, giv din mening til kende og lad være med
på forhånd at indtage den holdning, at ”jeg skal helt sikkert ikke
i bestyrelsen”, for jeg kan personligt sige, at det er et utroligt
spændende arbejde at deltage i, og det kræver ikke mange timer
på års basis.
Alle foreninger har brug for fornyelser i bestyrelsen, så de som
allerede sidder der kan få nye input, og ikke bliver trætte og
stopper.
Opfordringen er derfor: Mød op til generalforsamlinger, deltag
aktivt i debatten, og vær ikke bange for at blive valgt ind i en
bestyrelse. Ingen kan tvinges i en bestyrelse, men tænk over
hvad der ville ske hvis ingen stillede op, og den pågældende
forening derfor ikke længere ﬁndes. Ingen Skole, ingen
Sportshal, ingen Børneinstituation, ingen Julepyntning, ingen
Fællesspisning,

✦ Buketter
✦ Dekorationer
✦ Brudebinderi
✦ Begravelsesbinderi
✦ Brugskunst

Kan bestilles til aftalt pris
på 97366066 og
afhentes i ﬂowerpower2go
som er døgnåben
(Lynevej 16, Sdr. Vium)

KORT SAGT, DØD BY
Bestyrelsesmedlem Borgerforeningen
4

Preben Jensen

Lenes blomster
Lynevej 16
6893 Sdr. Vium
Tlf.: 97366066
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KURSER LYNE AFTENSKOLE - VINTEREN 2022

PER NIELSEN

Dansk samtale

og Carl Ulrik

Kurset er for jer fra et andet land end Danmark
Sted: Lyne Friskole, Glibstrupvej 4, Lyne

Koncert i

Start tirsdag d.11 Januar kl. 19.15 – 21.00

Lyne Kirke

Følgende tirsdage: 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 22/02 01/03 - 08/03 -15/03 - 22/03

Søndag den 27. februar 2022

Pris: 500 k.r + 25 kr. til materiale.
TILMELDING TIL:

kl. 16.00

Hans Moss. Tlf 30615470 eller

Pris: 220 kr.

Grethe Kohls tlf. 75250324 mobil nr. 21182624
Slægtsforskning 6 gange v/ Hans Toudal .

Billetsalg:

Kurset er for fortsættere.

•

Lyne brugs

Vi gennem går folketællinger /lægdsruller /ejendomsregistre.

•

Jørn Meldgaard 75250016 - 53293484

m. m. og hvad kursisterne ønsker at arbejde med.
Kurset er på Tirsdage i lige uger fra kl. 19.00 - 21.35
Start d.11/01 - 25/01 - 08/02 - 22/02 - 08/03 - 22/03

Lyne Menighedsråd
Lyne Forsamlinghus

Pris 500 kr. + evt materiale
Sted Lyne Friskole Glibstrupvej 4 Lyne
Tilmelding senest d.7 Januar til:
Grethe Kohls: mail kohls@bbsyd.dk tlf. 21182624 - 75250324

Faste priser hos:
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Ugetilbud fra

Lyne

SYNG NYTÅRET IND I VENNEKREDSEN
Den 18. januar kl 18.00

Kom og syng med på de gode gamle vi kender fra
Giro 413.
Erling & co. står for denne aften.

Menuen før musikken er:
Torskefad med ﬂüte
Senere på aftenen er der kaffe og småkager

Prisen på aftenen er 70 kr.
Maksimum 50 personer

Tilmelding senest den 14. januar til:
Doris Sørensen - 61282631
6
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VILDT- &
VINAFTEN
J

Fredag den 28. januar kl. 18.30 - 24.00
i Lyne Forsamlingshus
♦ VELKOMSTDRINK
♦ FORRET
♦ HOVEDRET
♦ DESSERT
♦ INKL. 4 GLAS VIN TIL MENUEN

Pr. pers
Billetsalg:

345 kr.
År

et

Dagli’Brugsen, Lyne
Indtil 11/1 2022
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Familie & Fritid
Lyne Forsamlingshus
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Månedskalender - Januar 2022

16

1

Nytårsgudstjeneste kl. 16.00 i Lyne kirke

17

2

Gudstjeneste kl. 10.30 i Nr. Bork kirke

18

3

19

4

20

5

21

6

Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

22

7

Fredagscafé - Gul stue

23

8
9

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

11

27

12

28

15
8

Lokalarkiv åbent kl. 13.00-17.00

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

25
26

14

Vennekredsen synger nytåret ind - kl. 18.00

24

10

13

Gudstjeneste kl. 9.00 i Nr. Bork kirke v/ Peder-Henning Söderstjerna

Køkkenfri aften

AFLEVERINGSFRIST TIL FEBRUARNUMMER

Spaghettigudstjeneste kl. 17.00 i Sdr. Bork kirke
- derefter spisning i forsamlingshuset

Vildt- og vinaften

29
30

Gudstjeneste kl. 10.30 i Nr. Bork kirke

31
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