
Oplev et område i det vestjyske, hvor 
det er rart at bo, der er mulighed for 
god plads og skønne naturoplevelser 
lige udenfor døren. 

I Lyne, Sdr. Vium, Hemmet og Bork har du det meste tæt 
på og du er ikke mere end en timers kørsel fra Holstebro, 
Herning, Vejle og Esbjerg - hvor du måske har et godt job...

Herning

Vejle

Esbjerg

Holstebro
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Søndag den 17. september ’17 kl. 10-15
LYNE - SDR. VIUM - HEMMET - BORK

FIRE ÅBNE 
LANDSBYER
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Søndag den 17. september ’17 kl. 10-15
LYNE - SDR. VIUM - HEMMET - BORK

FIRE ÅBNE 
LANDSBYER

Bork er både by, land, 
vand og erhvervsliv - 
og der er skole, hal og 
forsamlingshus. I Bork 
Havn er der et væld af 
vandsportsmuligheder 

og en af Danmarks 
bedste surf strande. 

Byen får hvert år besøg 
af flere af landets 

største musikere til 
Bork Havn Musikfesti-
val, hvor omkring 1000 
frivillige bakker op år 

efter år. Det besøges af 
mange tusind gæster. 

Med omkring 2000 
sommerhuse og ferie-
boliger er byen et godt 
fundament for oplevel-
ser - og arbejdspladser 

indenfor turisme.

Hemmet har det hele! 
Aktivitets – og Kultur-

huset er hjertet i et 
levende samfund med 
møder, arrangementer, 
fester og fritidsaktivi-

teter. Byen har bør-
nehave og vuggestue 
og cykelsti til skole og 
SFO i Bork. Der er 4G 
mobildækning i hele 
byen. Frivilligheden 

er drivkraften i byens 
foreninger og den 

årlige friluftskoncert 
er et højdepunkt for 
befolkningen, hvor vi 
hygger os med musik 
og godt selskab. I nær 
fremtid får byen også 

en topmoderne 
dagligvarebutik.

Lyne har masser af 
muligheder for både 
børnefamilier og for 
folk med kreativitet 

og skaber trang. Vi har 
dygtige dagplejere, 

egen børnehave med 
vuggestue og frisko-

le - Lyne er “børnenes 
by”. På to år har seks 
nye virksomheder set 
dagens lys, og i Lyne 
har sport, fritid og 

natur en stor plads i 
lokalsamfundet. Flere 
gange om året invi-
teres til kulturelle og 
festlige arrangemen-

ter, med god mulighed 
for at knytte relationer. 
Køb hus - eller byg selv 

i Lyne.

Sdr. Vium

Bork

Hemmet
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I Sdr. Vium finder 
du fælleshuset, hvor 
man mødes til fester, 
foredrag, dilettant og 
meget mere. Vi har 

en dejlig privat natur-
børnehave og et godt 
spejderkorps, hvor 

børn fra alle nabobyer 
mødes. I det aktive 

foreningsliv er mulig-
hederne mange. F.eks. 
Madlavning for hele 
familien, udflugter, 

gymnastik, yin yoga og 
teater. Vi har et godt 
og aktivt erhvervsliv 

med arbejdspladser, og 
vores dejlige by holdes 
pæn og ren af frivillige 
bypedeller. Sdr. Vium 

er for alle aldre. 

PÅ GENSYN
SØNDAG 17. SEPTEMBER 
TIL ÅBNE LANDSBYER!
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