
- 8 - 

  
 
 
 

  

 SPAREKASSEN 
  For Nørre Nebel og omegn 

•     Nørre Nebel afdeling 
      Bredgade  46, 6830 Nørre Nebel 
      Tlf. 75 28 84 00 

•     Lunde afdeling  
      Skolegade 53, 6830 Nørre Nebel 
        Tlf. 75 28 22 66 

•      Outrup afdeling 
      Storegade 24, 6855 Outrup 
       Tlf. 75 25 13 66 
 

   ww.sparnebel.dk 
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nyt 
 

Februar 
2016 

Ølsmagning i Lunde. 
Lørdag den 27. februar kl. 17.00 
gentager vi succesen, og afholder 
ølsmagning i Lunde. Det foregår i 
Lunde Forsamlingshus, og piger og 
drenge, unge som ældre er meget 
velkomne.  
 

Der serveres forskellige gode, og spændende øl, som præsenteres af 
Danish Beerimport, og undervejs vil der være musik og underhold-
ning af Bajer Banden fra Varde. 
Efter ølsmagningen er der buffet, hvor den gode mad kan nydes i 
hyggeligt samvær.  
Pris kr. 300,00 pr. person. 
Et evt. overskud går til et godt formål i Lunde Sogn. 
 

Billetter kan bestilles hos Stephan på 21469607,eller Hans på 
25521285. Billetterne sælges efter ”først til mølle” princippet. 
Hans K. Lund. 

Aktivitetskalender for sognets beboere 

    

ØlsmagningØlsmagningØlsmagningØlsmagning    
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Dag og dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

Februar     

Tirsdag d. 2. 14:30 Sang Brugerrådet Bavnbo 

Onsdag d. 10. 19:00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

Onsdag d. 24. 19:00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

Tirsdag d. 23. 17:00 Ekstraordinær generalf. Forsamlingshuset Forsamlingshuset 

Marts     

Tirsdag d. 29.  19:30 Ordinær generalforsam. Forsamlingshuset Forsamlingshuset 

Februar/marts 2016. 

Meddelelse fra redaktøren. 
Indlæg til Lundenyt modtages på mail, iblaulund@bbsyd.dk, eller i postkassen på Vinkelvej 
15. 
Husk at skrive dit fulde navn under indlægget. Ønsker du illustrationer, bedes disse sendt elek-
tronisk. Deadline er den 18. i måneden seneste kl. 18.00. 
Find Lundenyt på nettet her: www.blaabjergkirker.dk/page/45/lunde-kirke  

FEBRUAR LUNDE  OUTRUP  Præst 
7. Fastelavn 13.00. 

Børne- og familiegudst. 
10.30. 
Børne- og familie-
gudst. 

Kasper Bøtker. 

14. 1.s. i fasten 10.30. 
Børnekirke. 

9.00. Kasper Bøtker. 

21. 2.s. i fasten Se øvrige. 
  

Se øvrige.   

28. 3.s. i fasten 9.00. 
  

10.30. Kasper Bøtker. 
  

MARTS       
6. Midfaste 10.30. 9.00. 

  
Kasper Bøtker. 

9. Skumring 17.30. 
Skumringsgudstjeneste. 

Se øvrige. Kasper Bøtker. 

13. Mariæ bebu-
delsesdag 

Se øvrige. Se øvrige.   

20. Palmesøndag 

  
9.00. 10.30. Børne- og 

familiegudst. 
Kasper Bøtker. 

Gudstjenesteliste for Lunde og Outrup kirker. 
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LundeLundeLundeLunde----Kvong Andelskasse ogKvong Andelskasse ogKvong Andelskasse ogKvong Andelskasse og    
Sparekassen for Nr. Nebel & Omegn.Sparekassen for Nr. Nebel & Omegn.Sparekassen for Nr. Nebel & Omegn.Sparekassen for Nr. Nebel & Omegn.    

    
AnsøgningsskemaAnsøgningsskemaAnsøgningsskemaAnsøgningsskema    

 
I forbindelse med fusionen mellem Lunde-Kvong Andelskasse og 
Sparekassen for Nr. Nebel & Omegn udloddes den resterende egen-
kapital i Lunde-Kvong Andelskasse samt et beløb fra Sparekassen for 
Nr. Nebel & Omegn. Kapitalen udloddes over en periode på 10 år til 
formål, der kommer beboere i henholdsvis Lunde og Kvong sogne til 
gode.  
Der kan højst ansøges om kr. 50.000. Der gives ikke bevillinger til 
enkeltpersoner, private virksomheder eller offentlige institutioner. 
 
Navn på ansøgende forening/klub/arbejdsgruppe: 
Kontaktperson: 
Adresse: 
Postnr. og by: 
Tlf. nr.  
Mobil:  
Email: 
CVR eller cpr. nr.: 
Ansøgt beløb:  
Anslået samlet budget: 
Særlige oplysninger (f.eks. medlemstal og lignende): 
Kort beskrivelse af projektet: 
 
Ansøgning til:  
Alice Hjørngaard, Sparekassen Nr. Nebel, Lunde Afd., Skolegade 53, 
6830 Nr. Nebel, email: ah@sparnebel.dk 
Ansøgningsfrist:   18. marts 2016 
Supplerende oplysninger kan vedlægges. Materialet returneres ikke.  
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Generalforsamling 
Der indkaldes til generalforsamling 
i Kvong/Lunde Jagtforening 
på Kvong forsamlingshus mandag 
8. februar kl. 19.30 
Foreningen er vært med stegt flæsk 

og persillesovs fra kl. 18:30 tilmel-

ding nødvendigt  

Til  Peter  Gade 22790728 eller 
Egon Høgedal  20475566 
Dagsorden ifølge vedtægterne.  
Evt. forslag skal være formanden 
( Egon Høgedal ) i hænde senest 
fredag den 5. februar.  
Husk uddeling af kragepokal, så 
tag krageben med samt lodtræk-
ning af en glatløb jagt i statsskov. 
Mvh. Kvong/Lunde Jagtforening 

Søren Panduro. 

Lunde 4H  
Lunde 4H afholder generalforsam-
ling tirsdag den 15. marts kl. 19.00 
på Lunde skole. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Har du en super idé, eller et nyt 
tiltag vil vi meget gerne høre den. 
Kom og vær med, vi har kaffe på 
kanden. 
Hilsen Ketty. 

Lunde 4H. 

 

 

Generalforsamling. 
Lunde gymnastik og ungdomsfor-
ening afholder generalforsamling 
d. 11/2-2016 kl. 19.30 på Lunde 
kro. Alle er velkommen. 

GeneralforsamlingerGeneralforsamlingerGeneralforsamlingerGeneralforsamlinger    

Kvong Forsamlingshus. 
SYNG DIG GLAD. Onsdag den 24.februar 2016 arrangeres en syng 
sammen aften i Kvong forsamlingshus kl. 19.00, med Per Østergård 
Mortensen fra Ringkøbing, som pianist. Vi synger bl. a. fra højsko-
lesangbogen. Midtvejs vil der være en pause med mulighed for køb 
af drikkevarer, sandwich og kage. Mød op til en hyggelig aften, alle 
er velkomne. Pris pr deltager: 30,00 kr.   
Arrangør Anni og Egon Vad. 
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Fastelavnsfest...Fastelavnsfest...Fastelavnsfest...Fastelavnsfest...    

Så er fastelavn lige om hjørnet og 
Lunde Sognefor- ening, vil gerne in-
vitere alle børn og barnlige sjæle til 
en sjov og under- holdende eftermid-
dag. 
 
Søndag den 07-02-2016 fra kl. 13.00 
Vi starter med en fastelavnsgudstjeneste i Lunde kirke kl. 13.00 
v/Kasper Bøtker. Derefter vil der være fest på Lunde-Kvong 
skole fra ca. kl. 14.00. 
Her starter vi med at finde årets bedste udklædte i 3 alders-
grupper, derefter vil der være tøndeslagning og sidst men ikke 
mindst musik og underholdning for alle☺ 
Der vil være mulighed for at slutte eftermiddagen af med lidt 
mundgodt, som 5. klasse vil stå for. Dette vil være en bod hvor 
der er mulighed for at købe kaffe, fastelavnsboller, sodavand 
mm. 
Alle børn får en slikpose og en sodavand af sogneforeningen ef-
ter tøndeslagning. 
Entre: 25,00 for alle ikke udklædte☺ 
Vi håber på en hyggelig eftermiddag, med masser af sjove, 
spændende, skræmmende og uhyggelige udklædte børn og voks-
ne. 
På gensyn til fastelavn 
Med venlig hilsen Lunde Sogneforening. 
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LGU 
Igen i år har alle vores dygtige gymnaster glædet sig til at byde jer alle 
sammen velkommen, til lokal gymnastikopvisning i Lunde/Kvong gymna-
stik og ungdomsforening. 
Dette finder sted 27/2-2016 kl. 13.00 i hallen på Frøstruphave efterskole. 
Tag forældre, bedsteforældre, naboer og venner med til en hyggelig dag. 
Der kan købes kaffe, kage, sodavand m.m. i forhallen. 
Vi håber at se jer alle. 
Gymnastikhilsner fra LGU og Kvong 

Louise. 

GymnastikoopvisningGymnastikoopvisningGymnastikoopvisningGymnastikoopvisning    

Dagsprogram:  
Indmarch  
Lille nørderne 3–6 år   

Emilie, Rikke, Lasse, Marianne & Jette  
 

Forældre – barn 1 – 3 år  
Randi & Lene  
 

Hip hop funk show dance 0.– 2. klasse  
Anne-Katrine  
 

Hip hop funk show dance 3.– 6. klasse  
Anne-Katrine  
 

JTH Blåbjerg  
Helene, Maiken, Mia, Lea, Simon, Casper, Tobias, & 
Lars  
 

Lunde-Kvong spring & rytmehold  
Mikkel, Jesper & Marianne  
 

Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole  
Morten, Gitte, Line, Andreas & Stine  
 

Udmarch  
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Søndag d. 7. februar kl. 12- ca. 14 
”Gør en lang søndag hyggelig i samvær med andre” 
Kom og spis sammen. 
Alle er velkomne, tag din nabo med. 
Det skal være hyggeligt og afslappende, vi synger måske et par sange, 
men ellers er det meningen, at det er måltidet, der skal nydes i selskab med 
andre. 
Pris ca. 50 kr. 
Tilmelding senest 4/2 kl. 12.00 

Marianne Zwinge 75288754 

Lise Hvelplund 75282371  

Har du svært ved at komme til Nørre Nebel, så giv besked derom ved til-
meldingen. 
 

Onsdag d. 10. februar i Kulturhuset i Nørre Nebel kl. 10-12  
”Mit Iran” 
Sognepræst Tine Frisenette, Horsens, fortæller om sin iranske familie, som 
hun har besøgt flere gange. Tine har derigennem fået et indblik i det iran-
ske folks hverdagsliv og festligheder. Foredraget og billederne er et forsøg 
på at anskueliggøre, at der trods forskel i religion og kultur er mange fæl-
les træk, som vi kan nikke genkendende til. Det er en fortælling om be-
kymringer, glæder og sorger på det nære plan i et land, så anderledes end 
vores – og dog. 
 

Onsdag d. 24. februar i Kulturhuset i Nørre Nebel kl. 10-12 
”Vestjyder fortæller” 
Aage Pedersen, Ølgod, og Grete Bernhard, Vostrup, fortæller hver især 
om deres oplevelser gennem et langt liv. Aage, eller ”Aage i kassen”, fyl-
der 89 år, og selv om han har været pensionist i 27 år, har han rigeligt at se 
til. Han følger ivrigt med i livet i Ølgod og Ølgod IF’s venner, som han 
var formand for i 25 år.  
Grete, eller ”Grete med hattene”, er lige så fornøjelig at høre på. Grete 
fortæller om et langt liv med et uddøende fag, nemlig modistfaget, som 
hun er oplært i.  
Lise Hvelplund 


