Bestyrelsen består af:
Formand:

Runa Vang Krag

Kasserer:

Sanne Wad Sørensen

Bestyrelsesmedlem:

Ronni Pallisgaard

Bestyrelsesmedlem:

Julie Gutzke Pedersen

Bestyrelsesmedlem:

Linda Meyer

Suppleant:

Anders Graversen

Suppleant:

Carsten Lyngs

Suppleant:

Henrik Villadsen

Suppleant:

Katrine Riis Kristensen

LYNGS BORGERFORENING

Kontingent koster 100 kr. pr. husstand eller 50 kr. for enkeltperson og
kan betales på følgende måder:




Reg. nr. 7500 konto 7016738
mobilepay på nr. 35584
kontant til Sanne Wad Sørensen

Følg os på Facebook gruppen
Lyngs Borgerforening

Her vil der være billeder samt information i forbindelse med arrangementer

PROGRAM 2020

Program 2020

Program 2020

Lørdag d. 29. februar:

Torsdag d. 17. september: Thisted Bryghus

MGP-aften

På storskærm vil vi vise børne-MGP live fra DR i
”Kulturen”. Det er gratis at komme ind – og mulighed
for at købe popcorn, slik, sodavand og slush ice til
rimelige priser.

Vi lejer en bus – og så tager vi til Thisted Bryghus,
hvor vi får en rundvisning og nogle smagsprøver.
Tilmelding påkrævet – nærmere info senere

I ”Biblioteket” vil der være gratis kaffe til de voksne
Dørene åbner kl. 19.30 – showet starter kl. 20.00

Lørdag d. 21. november:

Lørdag d. 25. april:

Bowling inkl. Spisning

Kom til en aften for både store og små, hvor der skal trilles /
kastes med bowlingkugler – og forhåbentligt score nogle
strikes.
Tilmelding påkrævet – nærmere info senere.
Bowling kl. 17.00 og spisning ca. kl. 18.00

Tirsdag d. 23. juni:

Sankthansaften

Traditionen tro afholder vi sankthansaften ved ”Kulturen”.
Mødetid kl. 19.00

Juletræstænding

En hyggelig eftermiddag, hvor vi får tændt juletræet. Efterfølgende vil der være gløgg og æbleskiver i Lyngs Gamle Mølle.
Mødetid kl. 15.45

Søndag d. 6. december:

Store Juledag i Lyngs

Hele Lyngs vil være samlet om Store Juledag. Borgerforeningen vil bl.a. stå for julebanko. Og i år vil vi lave Biblioteket om
til børneområde, hvor der vil blive afholdt børnebanko for
børnene – alle børn vinder!
Nærmere program for dagen kommer senere.

Torsdag d. 11. februar 2021:
GENERALFORSAMLING

