
Maj 2017  

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

27. april 17.30 Fællesspisning 

for ny tilflyttere 

Korsfeen Blåbjergskolen, 

Lunde-Kvong 
afdeling i Lunde 

2. maj 16.45 Gratis 
dansetræning 

LGU Gymnastiksalen, 
Lunde/Kvong 
Skole 

4. maj 19.30 Generalforsamling  Liv i Lunde Lunde Kro 

10. maj 14.00 Besøg på Lydum 
Mølle 

Ældre Sagen Åvej 21, Lydum 

19. maj 16.00 Tur til 
Vadehavscentret 

Lunde 
Sogneforening 

Afgang fra 
Lunde Station 

22. maj 17.00 Kvindeløb Lunde & Kvong Mågeparken, 
6700 Esbjerg 

31. maj 13.30 Tur med Bavnbo Brugerrådet 
Bavnbo 

Afgang fra 
Bavnbo 

9. juni 18.00 Gin- og Rom 
smagning 

Stephan 
Stephansen 

Degnevej 8, 
Lunde 

11. juni 9.00 Vestkystløbet  Esbjerg 
 

 

Lunde Nyt findes i elektronisk version på følgende adresse: 

www.lundenyt.dk 
På hjemmesiden findes også oplysninger om mange andre 

aktiviteter i Lunde, foreninger, institutioner og virksomheder. 
 

 

 

Lunde Nyt  

Meddelelse fra redaktør: 

Indlæg til Lunde Nyt modtages på mail lundenyt@outlook.dk  

Deadline til næste Lunde Nyt er den 18. i måneden kl. 18.00. 

mailto:lundenyt@outlook.dk


Lunde Sogneforening orienterer 
Tag med Sogneforeningen på bustur til Vadehavscentret. 

Fredag den 19. maj 2017 - afgang kl. 16 fra Lunde station. 

 

Blandt oplevelserne på Vadehavscentret tages man ind midt i en 

lettende flok fugle, hvor 563 LCD-skærme i varierende størrelse 

giver en illusion af at flyve med ud af loftsvinduet. Man kan være 

sin egen dj, hvor man ved en mixerpult laver musik af fuglelyde. 

Der er tidevandsgrafik, stormflodsprojicering og unikke 

krystalafstøbninger af havbund.  

Der er vadehavsarkiv i 240 reagensglas og teknik, hvor man ved at 

puste kan få virtuelle fugle til at flyve samt følge, hvad der sker i en 

fuglemave, når du selv putter mad i den.  

For børnene er der manuelle manøvrer med at forme vadehavsfugle 

som papirflyvere og et klassisk rørebassin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 

Voksne: 150,- kr.  

Børn under 12 år: 80,- kr.  

 

Prisen inkluderer indgang, guidet 

rundvisning, samt bus tur/retur. 

Mad- og drikkevarer: 

Drikkevarer kan købes i bussen. 

Der kan bestilles landgangsbrød 

ved tilmelding til 50 kr. eller 

medbring din egen madkurv.  

Tilmelding: 

Tilmelding kan ske ved Min 

Købmand i Lunde senest 

søndag den 30. april 2017.  
For at turen bliver til noget, skal der 

være min. 30 tilmeldte. 

Info om Vadehavscenteret: 

Der kan læses mere om 

Vadehavscenteret på 

www.vadehavscentret.dk 



Gin- og Rom smagning 

 
 

I samarbejde med Jannie og Lars fra Vin Specialisten i Varde 

afholdes der Gin- og Romsmagning fredag den 9. juni 2017 kl. 

18.00 på Degnevej 8, Lunde, 6830 Nr. Nebel. 

 

Der vil blive serveret tapas fra Tistrup Slagtehus. 

 

Billetter kan købes, efter først til mølle princippet, hos Stephan 

Steffensen på mobil nr. 21469607. 

Der sælges i alt 50 billetter. 

 

Efter arrangementet vil der være mulighed for at blive og hygge til 

den lyse morgen. 

Drikkevarer må ikke medbringes. 

 

Overskuddet går til Lunde Sogneforening. 

 

Arrangementet er sponsoreret af følgende: 

   

   
 

 



Brugerrådet Bavnbo orienterer 

Onsdag den 31. maj 2017 tager vi på tur ud i det blå. Vi starter fra 

Bavnbo kl. 13.30. Jytte vil guide os rundt. 

Kaffe drikker vi på Hodde Kro.  

Vi håber på dejligt vejr – så mød op, vi skal nok få en hyggelig 

eftermiddag. 

Tilmelding senest den 17. maj 2017 til: 

Ellen på telefon 7528 2057 / 2575 7509 eller til  

Sine på telefon 7528 2047 / 4219 8461 

 

Venlig hilsen Brugerrådet Bavnbo  

 

 

Ældre Sagen orienterer 

Besøg på Lydum Mølle, Åvej 21, Lydum, Nørre Nebel 

Onsdag den 10. maj kl. 14.00  

Vi begynder med kaffe og kage. Imens fortæller Benny Jacobsen 

om Møllens udvikling gennem 100 år. Derefter vil der være 

mulighed for at se de gamle turbiner og på egen hånd gå rundt og 

opleve stedet. 

Pris 50 kr. 

Tilmelding senest 5. maj kl. 12.00 til: 

Lise Hvelplund, tlf.: 75 28 23 71, mail: lisehv@bbsyd.dk 

 

Lolland, Falster, Møn samt Sydsjælland 

18. – 20. juni 2017 

Der er stadig ledige pladser. Yderlige oplysninger se programmet 

eller på hjemmesiden www.aeldresagen.dk/varde   

Tilmelding senest 1. maj til: 

Edith Lilleholt, tlf.: 20 67 72 19, mail: edith.lilleholt@gmail.com  

 

Vestkystløbet 11. juni 
Vestkystløbet er en spændende udfordring for alle – ung eller 
gammel. Alderen betyder intet. Vi satser på 4,8 km løb eller gang. 

Pris pr. deltager: 150kr 

Tilmelding senest 11. maj til: 

Niels Jørgensen, tlf. 20 66 93 76, mail: niels@hein-jorgensen.dk  

  

mailto:lisehv@bbsyd.dk
http://www.aeldresagen.dk/varde
mailto:edith.lilleholt@gmail.com
mailto:niels@hein-jorgensen.dk


KorsFeen orienterer 

Ideen med KorsFeen er at skabe et mødested, 

hvor alle i alle aldre kan mødes. Folk der har boet 

her længe og folk, der lige er flyttet hertil. Et 

frirum hvor man drikker kaffe, hygger, spiller et spil eller låner en 

PC. Der er også mulighed for at bruge såvel billard-  som pool-

bordet.  

 

KorsFeen har åben hver fredag kl. 14-16 (ikke helligdage) i 
Klubhuset, Skolegade 20, Lunde. 

 

 

 
 

  

Nr. Nebel Landboforenings Seniorklub 

orienterer 
Torsdag den 18. maj kl. 10.00 besøg på Danish Crown 

Kreaturslagteri, Energivej 5, 6670 Holsted. 

Tilmelding nødvendig, efter først til mølle princippet, på tlf. 

40756180. 

 

Samme dag kl. 13.00 mødes alle, der har lyst til det, på adressen 

Alslevvej 10 og 17 for at se landbrug med henholdsvis økologisk 

planteavl med eget mølleri og økologisk kvæggård som producerer 

hømælk. Der serveres frokost for en pris af 50.- kr. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

 Kvindeløb den 22. maj 2017 

Har du lyst til en frisk løbe- eller gåtur sammen med en masse 
andre piger fra Lunde og Kvong, så har du chancen d. 22. maj 
2017. 
Ruterne er 5 km gang, 5 km løb eller 10 km løb. 
Kontakt mig, så hjælper jeg gerne med tilmelding. 
Mvh Lene Højris, tlf. 2341 0385 &  

Jane Dahl, tlf. 2042 6270. 
 
Læs mere på www.femina.dk/events/kvindeloeb/esbjerg  

http://www.femina.dk/events/kvindeloeb/esbjerg


Lunde Gymnastik & Ungdomsforening 

orienterer 
0.-3. kl. drenge og piger har mulighed for at komme til 

gratis dansetræning 7 gange indtil sommerferien. 

 

Træning starter tirsdag den 2. 

maj 2017 kl. 16.45 - 17.30 og 

foregår i gymnastiksalen på 

Lunde / Kvong Skole i Lunde.  

 

Spørgsmål kan rettes til 

Jette Hansen på telefon 

2194 5396. 

 

 

 

Kræftens Bekæmpelse orienterer 

STOR TAK for alle bidrag, store som 

små til Kræftens Bekæmpelses 

landsindsamling søndag den 2. april 2017. 

Desuden STOR TAK til de glade 

indsamlere, der igen i år brugte deres søndag formiddag på at gå 

fra dør til dør. 

Der blev i alt indsamlet 59309,50 kr. i ”Blåbjerg”, ca. 3500 kr. 

mere end sidste år. 

Flot klaret!  

Ellen Hansen Rich 

Kampagneleder  

 

  



Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

2. maj 19.00 Menighedsrådsmøde 
Lunde 

Menighedsråd 
Konfirmandstuen 

3. maj 17.00 
Babysalmesang- og 

afslutningsgudstjeneste 
Kasper Bøtker Outrup Kirke 

11. maj 14.30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Bavnbo 

12. maj 10.00 
Konfirmations 
gudstjeneste 

Kasper Bøtker Lunde Kirke 

21. maj 10.30 
Gudstjeneste med 
børnekirke 

Jette Andersen 
& Kasper Bøtker 

Lunde Kirke 

 

Babysalmesangsafslutningsgudstjeneste 
Onsdag den 3. maj kl. 17.00 slutter vi dette forårs 

babysalmesang af med en baby- og børnevenlig 

gudstjeneste i Outrup Kirke.  

Musikpædagog Signe Friis, der går på 

Musikkonservatoriet i Esbjerg, har igennem det 

forgangne halve år stået for babysalmesang i den gamle Blåbjerg Kommune, 

dette forår i Outrup Kirke. Det har Signe bare gjort rigtig godt!  

Hun og babyerne vil under gudstjenesten vise nogle af de sanglege og 

aktiviteter, som Signe har lavet med babyerne og deres mødre under 

babysalmesangen.  

Efter gudstjenesten er der pizza og noget at slukke tørsten med i kirken. 

Der er derfor tilmelding til denne gudstjeneste.  

Tilmelding til spisning til Sognepræst Kasper Bøtker på mail 

kthb@km.dk eller SMS 40 49 83 05 senest fredag den 28. april. 

Vel mødt til en hyggelig babysalmesangsafslutningsgudstjeneste i Outrup 

Kirke, lige i børnehøjde! 

 

Konfirmation 
Der er konfirmation fredag den 12. maj kl. 10.00 i Lunde Kirke.  På 

konfirmationsdagen vil der fra kl. 9.00 sidde nogle fra menighedsrådet i 
Forsamlingshuset og tage imod telegrammer.  

Følgende skal konfirmeres:  

1. Maj Kruchov Alslev, Kastkærvej 41, 6830 Nørre Nebel  

2. Mads Atzen, Debelvej 211, 6855 Outrup  

3. Kritsani Direksri, Vinkelvej 10, Lunde, 6830 Nørre Nebel  

4. Winnie Fonnesbech Dyrvig, Præstevænget 4, Lunde, 6830 Nørre Nebel  

5. Mathias Stage Jeppesen, Kastkærvej 40, 6830 Nørre Nebel  

6. Angelina Michelle Komorr, Vinkelvej 28, Lunde, 6830 Nørre Nebel  

7. Oliver Lund Larsen, Præstevænget 6, Lunde, 6830 Nørre Nebel  

8. Maria Lindholt Madsen, Skjedsbølvej 61, Lunde, 6830 Nørre Nebel 

mailto:kthb@km.dk


 


