Lunde Nyt
April 2017
Dato
2. april
5.april
6. april
7. april
9. april

Tid
Aktivitet
Hele Indsamling til
dagen Kræftens
Bekæmpelse
19.00 Banko
13.30 Besøg på Lyne
Gl. Elværk
14.00 Påskecafé
17.00 Årsmøde
11-15

19. april 19.00
27. april 17.30
4. maj
22. maj

19.30

Arrangør
Kræftens
Bekæmpelse

Sted
Lunde

Brugerrådet
Landboforenings
Seniorklub
Korsfeen
Ældre Sagen

Bavnbo
Nørhedevej 23A
6880 Tarm
Klubhuset
Danhostel,
Oksbøl
15 års
Kirkens Korshær Lundtangvej 8,
fødselsdag
Lunde
Banko
Brugerrådet
Bavnbo
Fællesspisning
Korsfeen
Blåbjergskolen,
for ny tilflyttere
Lunde-Kvong
afdeling i Lunde
Generalforsamling Liv i Lunde
Lunde Kro
Kvindeløb
Lunde & Kvong

Butikken ”Skolegade 3” orienterer
Åbningstider i butikken:
Onsdage kl. 14.30 – 17.00 (eller efter aftale ved kontakt til tlf.nr. 2757 7526)
Salg af voksduge, tekstilduge, legetøj, sæsonvarer m.m.
På gensyn – Kristian Pedersen
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.

Fællesspisning for Ny-tilflyttere.
Torsdag den 27. april 2017 kl. 17.30 - ca. 20.30.
I fællesrummet på Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdelingen,
Skolegade 59 i Lunde.
Kom og hør om livet i Lunde
Er du / I flyttet til Lunde inden for de
seneste ca. 5 år, vil vi gerne invitere dig /
jer og jeres familie til fællesspisning.
Vi ønsker, at nye borgere i Lunde føler sig
velkomne og bliver en del af
lokalsamfundet.
Der er mange tilbud i Lunde, som vi ønsker
at fortælle lidt om.
Tilmelding og yderlige oplysninger fås ved
henvendelse til:
Jan & Mattie Haarsma – haarsma@bbsyd.dk - 23348187 / 30660151
Macel & Vera Popma - popma@bbsyd.dk - 71752604 / 71752506
Svend-Erik Madsen - svennegun@hotmail.com – 40434336
OBS: Der ligger invitationer hos MIN Købmanden i Lunde.
Sidste tilmeldingsfrist er den 23. april kl. 18.

Min Købmand orienterer
Åbningstider i påsken:
Skærtorsdag 7.30 – 19.00
Langfredag
LUKKET
Lørdag
7.30 – 19.00
Påskedag
7.30 – 13.00
2. Påskedag 7.30 – 19.00

Alle ønskes en rigtig god Påske og på gensyn i butikken Min
KØBMAND, Lunde

Kirkens Korshær orienterer
FØDSELSDAG
Kirkens Korshærsbutik i Lunde holder 15 års fødselsdag søndag den
9. april 2017.
I dagens anledning holder butikken åben fra kl. 11-15.
Her byder vi på gode tilbud og hygge med lidt godt til ganen.
Det har for butikken været 15 år med stabil fremgang i salget.
Der er 40 frivillige. Som frivillig er det en meningsfyldt opgave at
bruge en ½ dag om ugen i butikken, velvidende at overskuddet
bliver brugt på borgere i Danmark, der mangler noget, de fleste
tager for givet: Et bad, tøj og et sted at sove.

Liv i Lunde orienterer
Generalforsamling i Liv i Lunde Aps afholdes torsdag den 4. maj
2017 kl. 19.30 på Lunde Kro.
Dagsorden:
Valg af dirigent og protokolfører.
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er
- Laue Larsen & Kristian Friis Nielsen
Valg af revisor.
Eventuelle forslag fra anpartshavere.
Alle er velkommen til vores generalforsamling. Kun anpartshavere
har stemmeret.
Med venlig hilsen - Bestyrelsen for Liv i Lunde Aps

LGU & Kvong IF orienterer
Gymnastikopvisning.
Så er foråret så småt kommet og det betyder, at LGU og Kvong IF
har holdt deres årlige lokale gymnastikopvisning på Frøstruphave
Efterskole lørdag d. 11 marts.
6 lokale hold samt JTH Blåbjerggymnasterne, MOT damehold og
Ølgod Efterskole deltog.
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag med mange begejstrede
gymnaster, lige fra de små børn til det store efterskolehold fra
Ølgod, et forrygende godt JTH Blåbjerg hold og ikke mindst et
motiveret damehold fra MOT, som viste at piger/dame i alle aldre
kan være med til gymnastikken.
Tak til alle hold - som kan være godt tilfredse med deres
opvisninger.

Se flere foto på facebook – ”Aktiv i
Lunde og omegen”.

LGU og Kvong IF vil gerne sige tak for en god sæson til alle ledere
og trænere.

Ældre Sagen orienterer
Foredrag i Kulturhuset i Nørre Nebel
Alle foredrag er fra kl. 10.00 – 12.00.
Pris pr. foredrag: 40,-kr.

Foredrag onsdag den 12. april
”2017 står i reformationens tegn”
Det vil Morten Thaysen, præst i Varde, gøre os klogere på. 2017 står i
reformationens tegn over det meste af Nordeuropa. Det hele skyldes en
tysk munk, der i 1517 slog en seddel op på en kirkedør i Wittenberg. Det
blev startskuddet til en omvæltning, der stadig præger Danmark
religiøst, politisk og meget mere. Hvem var munken Martin Luther, og
hvordan kan vi se og mærke arven efter ham i dag?

Foredrag onsdag den 26. april
”40 år hos Flensted A/S, en arbejdsplads i nærområdet”
Johannes Nielsen har været ansat hos Flensted i Skovlund i 40 år, heraf
25 år som administrerende direktør. Flensted er Danmarks største fabrik
for forædling af kartofler og friske grøntsager og har 2 fabrikker i
Skovlund. Firmaet har netop fejret 50 års jubilæum, og Johannes har
været med det meste af vejen.
Johannes vil fortælle om Flensteds udvikling, om forholdet til
lokalsamfundet, samt diverse interessante episoder i årenes løb.

Søndag den 2. april
”Gør en lang søndag hyggelig i samvær med andre” i Kulturhuset i
Nørre Nebel kl. 12.00 – 14.00.
Pris 50 kr. for mad og drikkevarer.
Har du svært ved at komme til Nørre Nebel, så giv besked derom ved
tilmeldingen.
Tilmelding senest 3 dage før til:
Kirsten Larsen, tlf. 6160 2166 eller Lise Hvelplund 7528 2371 .
OBS OBS:
På grund af en lang venteliste til ”Turen til Ærø” opretter vi en ekstra
tur. Det bliver den 8. maj 2017. Se beskrivelse i medlemsbladet.
Der er stadig pladser.
Tilmelding til:
Lise Hvelplund lisehv@bbsyd.dk 75282371 eller
Edith Lilleholt edith.lilleholt@gmail.com 20677219

KorsFeen orienterer
Påskehygge.
Vi holder påskehygge den 7.april
kl. 14-16 i Klubhuset, Skolegade 20, Lunde.
Kom og vær med.
Sognepræst Kasper Bødtker, Kirkesanger Preben Olesen og
Organist Jens Kruse kommer.
Alle, der har lyst, er velkomne.
Vi serverer kaffe/ saftevand og påskekage.
OBS: KorsFeen har åben hver fredag kl. 14-16 (ikke
helligdage)
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.

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.

Nr. Nebel Landboforenings Seniorklub
orienterer
Torsdag den 6. april kl. 13.30. Vi mødes ved Lyne Gl. Elværk,
Nørhedevej 23A 6880 Tarm, Derefter kører vi til Lyne
Kartoffelcentral, Glibstrupvej 14, 6880 Tarm. Lyne Elværk har
samling og udstilling af alverdens sjove og sjældne elredskaber,
samt den gamle BUHK dieselmotor, som vil blive startet op.
Der serveres kaffe og kage på elværket á 30.- kr.
Entre på Elværket 20.- kr.

Lunde Kirke orienterer
Dato

Tid

2. april

10.30 Gudstjeneste
Palmesøndags
9.00
gudstjeneste

9. april

Aktivitet

13. april 10.30 Skærtorsdagsmåltid
Langfredags
14. april 10.30
gudstjeneste
Påskedags
16. april 9.00
gudstjeneste
2. Påskedags
gudstjeneste med
17. april 10.30
påskekage &
børnekirke
23. april 9.00 Gudstjeneste
25. april 19.00 Fællesmøde

Arrangør

Sted

Kasper Bøtker

Lunde Kirke

Kasper Bøtker

Lunde Kirke

Kasper Bøtker

Outrup Kirke

Kasper Bøtker

Lunde Kirke

Kasper Bøtker

Lunde Kirke

Jette Andersen
& Kasper Bøtker

Lunde Kirke

Kasper Bøtker
Lunde & Outrup
Menighedsråd

Lunde Kirke
Konfirmandstuen,
Lundtangvej 21

Det sidste måltid
Har Du nogensinde prøvet at spise middag i kirkens kor? Nu
har Du chancen! Jesus spiste nemlig sit sidste måltid med sine
disciple Skærtorsdag, og for at mindes det, inviteres Du til et
helt særligt Skærtorsdagsmåltid torsdag den 13. april kl.
10.30 i Outrup Kirke. Gudstjenesten former sig som et
nadvermåltid i koret (dvs. i området af kirken oppe foran alteret) som en del af
gudstjenestens ”spiseseddel”, hvor brød og vin går fra hånd til hånd, så man
giver sin nabo Jesu Kristi legeme og blod i form af brødet og vinen. Ind imellem
synger vi salmer, og præsten holder sin prædiken. Så vel mødt til et minderigt
nadvermåltid i Outrup Kirke.

Påskekage
Efter gudstjenesten 2. påskedag, mandag den 17. april kl.
10.30 i Lunde Kirke, som også byder på børnekirke ved Jette
Andersen i graverhuset under prædikenen, serverer Lunde
Menighedsråd kirkekaffe, og Graver Majbritt Nielsen byder på
påskekage. Så vel mødt til en hyggelig påskegudstjeneste, og
rigtig god påske! 

