
 

Aktiviteter i Lyngå 

Året rundt kan I opleve forskellige arrangementer i byen, herunder: 

- Sct. Hans fest 

- Vinterfest 

- Fastelavnsfest 

- Juletræsfest 

- Legepladsfest / byfest 

- Grundlovsfest 

- Fællesspisning flere gange om året 

- Affaldsindsamlingsdag 

- Byforskønnelsesdage 

- Diverse foredrag 

- Cykel- og gåture i Lyngås natur 

- Forårsudflugter til forskellige steder i Danmark 

- Kor for hhv. børn, unge og voksne 

- Højskoletimer 

- Senior-petanque på legepladsen 

- Koncerter på Lyngåhus 

- Koncerter i kirken 

 

Du kan se meget mere om Lyngå og de mange foreninger, udvalg og 

aktiviteter på byens hjemmeside: 

 

www.lyngaaby.dk 
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Husk også at tilmelde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden! 

 

 

 Velkommen til Lyngå! 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.lyngaaby.dk/


 

Kære nye beboere! 

 

Vi er glade for at kunne byde jer rigtig hjertelig velkommen til byen og 

håber, at I vil falde godt til. 

Lyngå er en landsby fuld af liv og aktiviteter. Denne lille folder kan 

fortælle lidt om selve byen og om de mange ting, der sker i Lyngå. 

Takket være de mange beboere, der er aktive i byens foreninger og 

udvalg, kan vi tilbyde et bredt udvalg af arrangementer. 

Vi håber, at I vil tage aktiv del i landsbylivet og dets tilbud – måske ikke 

bare som deltager, men på sigt også som medarrangør? 

Vi glæder os til at se jer ved det næste arrangement! 

 

De bedste hilsner 

 

Lyngå Borgerforening 

Legepladsens Venner 

Byforskønnelsesudvalget 

Lyngå Menighedsråd 

 

 

 

 

 

Lidt om Lyngå 

 

Lyngå er en hyggelig og levende landsby med ca. 225 indbyggere (2012). 

Navnet Lyngå kommer sig formentlig af, at der tilbage i tiden har været 

en del lyngbevoksning i området. 

Byen har tidligere rummet både andelsmejeri, brugs, købmand, 

sparekasse, karetmager, bager, skrædder, tømrer, snedker, smed og 

skole, der fungerede indtil 1960.  

Selv om disse erhverv ikke findes i byen længere, er der stadig mindre 

erhvervsvirksomheder såsom automekaniker, vognmandsforretning og 

trykkeri. Herudover har vi en dagplejemor, selskabslokaler i Lyngåhus 

samt frokostrestauranten ”Klausen & Boesdal – Frokost i det grønne”. 

Vi er i Lyngå stolte af vores store, dejlige legeplads med hoppepude og 

bålhytte, der er samlingssted for både børn og voksne. Den årlige 

legepladsfest/byfest finder sted her, hvor den nordlige del af byen 

dyster mod den sydlige del af byen om ”Den Grimme Mand”. 

Også kirken danner ramme om mange forskellige arrangementer for 

både store og små. Ud over de almindelige gudstjenester har Lyngå 

Kirke sågar flere gange været med i TV-programmet ”DR Kirken”. Den 

flotte præstegård i ren Morten Korch-stil huser også konfirmandstuen, 

der flittigt benyttes til arrangementer og til udstilling af bl.a. kunst. 

Alt i alt er Lyngå en meget aktiv lille landsby, der også gerne i fremtiden 

vil bryste sig af at være en levende by med et stærk sammenhold. 

 


