
Januar 2018 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

29. dec. 19-02 Julebal Sogneforeningen Lunde Kro 
3. jan. 18.45-

20.45 
Svømning & 
Saunagus 
opstart 

Lunde 
Svømmeklub 

Form og fritid i 
svømmehallen, 
Nr. Nebel 

9. jan. 14.30 Sang Brugerrådet Bavnbo 
10. jan. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 
21. jan. 9.30 Rævejagt Kvong/Lunde 

Jagtforening 
Lunde Kro 
(afsluttes m. gule 
ærter) 

24. jan. 18.00 Nytårskur Brugerrådet Bavnbo 
4. feb.  Regulerings 

jagt 
Kvong/Lunde 
Jagtforening 

 

6. feb. 14.30 Sang Brugerrådet Bavnbo 
7. feb. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 
 

 

Lunde Nyt 
ønskes alle et 
rigtig godt nytår  

 
 

  

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. 



  
 

JULEBAL PÅ LUNDE KRO 5. JULEDAG! 
HUSK – HUSK – HUSK – HUSK – HUSK 

Der er julebal på Lunde Kro 5. juledag – 

den 29. december 2017. 

 

Der har været så stor tilslutning, at alle spisebilletter er 

udsolgt. 

Det er dog fortsat muligt, at købe billet til dans. Billetten købes 

ved indgangen til Lunde Kro den 29. december 2017 fra kl. 

22.00. 

 

Indgang til musik 125,00 pr. pers. (fra kl. 22 - slut). 

  

Lunde 
Sogneforening 
ønsker alle et 
Godt Nytår. 



Børnehaven Lundparken orienterer 
Bedsteforældredag i Lundparken. 

Traditionen tro inviterede vi igen i år 
børnenes bedsteforældre til at komme til 
bedsteforældredag i børnehaven. Vi og 
specielt børnene er heldige, for vi oplever 
år efter år en god tilslutning til 
arrangementet. I år var ingen undtagelse. 
Dejligt at så mange vil besøge vores børnehave og specielt at 
opleve deres børnebørns ”arbejdsplads”.  

Vi begyndte med varme nybagte boller 
og kaffe. Alle boller blev spist, men de 
smagt også dejlige. Derefter åbnede vi 
to værksteder. Et dekorationsværksted 
ude under halvtaget og et klippe-
julepynt-værksted indenfor. De næste 
par timer var der livlig aktivitet. Mange 
dekorationer blev pyntet så flotte og 

indenfor klippet, klisteret, pyntet og ikke mindst drysset med 
glimmer. Nu begyndte julestemningen i Lundparken.  

Vi afsluttede dagen med at spise vores madpakker i fællesskab. 

Tak til alle der deltog, både bedsteforældre og jer der var stand-in 
bedsteforældre, således vi kan holde hævd om vores gode 
traditioner.  

Glædelig jul til jer alle hilsen små og store i Lundparken.  

 

  



Lunde Svømmeklub orienterer 
Svømning hver onsdag fra den 3. januar – 11. april 2018. 
Bemærk: Ingen svømning i uge 7 og den 28. marts 2018. 
 

Kl. 18.45-19.30 Familiesvømning (Babyer er også velkomne) 
(Børn undervises i de første 15-25 minutter, voksne efter ønske) 

Kl. 19.15-20.00 Voksensvømning 
Kl. 19.45-20.45 Vandgymnastik/aqua fitness  
 

Pris: Familie    900,-kr 
Voksne    325,-kr 
Baby og voksen   325,-kr 
Børn over 3 år   250,-kr 
Vandgymnastik / aqua fitness  500,-kr 

 

Instruktør i Aqua fitness er Heidi Sørensen, som igennem de sidste 
år har været instruktør i Aqua Fitness i Form og fritid i 
svømmehallen i Nr. Nebel og nu også i Lunde Svømmeklub.  
Heidi har taget forskellige kurser gennem DGI og ”vandmotion”.  
Aqua fitness er en titel, som dækker over mange forskellige 
metoder til at dyrke motion i vand. I timerne i LUNDE 
SVØMMEKLUB lægges der vægt på, at pulsen skal op, der arbejdes 
med balancen og vandets modstand. Der arbejdes med musklerne i 
arme, mave/ryg, baller og lår. Alt dette foregår med musik med en 
god rytme. Der bliver som regel også tid til et grin eller to.  
 
SAUNAGUS – SAUNAGUS – SAUNAGUS -SAUNAGUS 

Saunagus i perioden 3. januar – 11. april 2018 i ULIGE uger fra kl. 
18.45-19.45 i Form & Fritids Svømmehal i Nr. Nebel. 
DER ER GRATIS PRØVETIME ONSDAG DEN 3. januar 2018 INDEN 
ENDELIG TILMELDING. 
 

Pris: 
Saunagus for svømmere i Lunde Svømmeklub (6 gange) kr. 100,00  
Saunagus for ikke-svømmere (6 gange) kr. 150,00 
 

Evt. spørgsmål til - Formand Egon Kristensen, tlf. 4037 9499 eller 
Kasserer Birte Thomsen, tlf. 6175 9828. 
 
Venlig hilsen Bestyrelsen 



Kvong/Lunde Jagtforening orienterer 

Der indkaldes til generalforsamling i Kvong / Lunde Jagtforening, på 
Lunde Kro mandag den 19. februar 2018 kl. 19.00. 
 
Foreningen er vært med aftensmad fra kl. 18.00.  
Tilmelding nødvendig til Peter Gade på tlf. 2279 0728 eller Egon 
Høgedal på tlf. 2047 5566. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Evt. forslag skal være formanden (Egon Høgedal) i hænde senest 
mandag den 5. februar 2018. 
 
Husk uddeling af kragepokal, så tag krageben med.  
 
Der er også lodtrækning til glatløb jagt i Statskov. 

Rævejagt 
Kvong / Lunde Jagtforening afholder rævejagt søndag 
den 21. januar 2018 kl. 9.30, hvor vi mødes ved 
Lunde kro, med efterfølgende gule ærter. 
 
Kvong / Lunde Jagtforening afholder regulerings/jagt på ræv og 
mårhund den 21. januar, 4. februar og 25. februar 2018. 
Er der lodsejere, der ikke ønsker jagt på deres jord, bedes de 
kontakte foreningens formand Egon Høgedal på tlf. 2047 5566. 
 

 

LGU orienterer 
Generalforsamling i Lunde Gymnastik & Ungdomsforening onsdag 
den 21. februar 2018 kl. 19.00 på Lunde Kro. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
LGU ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår. 
 
På gensyn 
Lunde Gymnastik & Ungdomsforening  



Brugerrådet Bavnbo orienterer 

Den 24. januar 2018 holder vi ”Nytårskur”. Vi håber mange vil 
komme til en hyggelig aften. 
Tilmelding senest den 19. januar 2018 til Kirsten på tlf. 6128 1364 
eller Karen på tlf. 2966 5549. 
 

 

Varde Bibliotek orienterer 

 



Bog anmeldelse 
 

”For tæt på solen” af Paula McLain, 
People’s Press, 2016. 
Biografisk roman om Beryl Markham, 
hestetræner, eventyrer, bush-pilot og 
forfatter i mellemkrigstidens Afrika.  
Beryl Markham er født i England i 1902. Som 4-
årig flytter hun med sin familie til Afrika, hvor 
de skal opdrætte væddeløbsheste. Det viser sig 
at være en større opgave end ventet. 
Forældrene går hver til sit, og familien splittes, 

da hendes mor og lillebror efter nogle år rejser hjem til England.  
Beryl vokser herefter op sammen med sin far. Opvæksten kommer 
til at præge Beryl resten af livet både fagligt og socialt.  
Beryl træder i teenagealderen også ind i hestebranchen, og gifter 
sig tidligt, så hun kan blive i Kenya, selv om hendes far, der var 
gået fallit, flytter til Cape Town. Ægteskabet bliver ikke en succes 
for Beryl, som forlader manden og får job som trænerelev hos en 
lokal rigmand. Hun er dygtig til heste og opnår at blive den første 
kvinde i Afrika med trænerlicens. Jobbet giver kontakt til en 
inderkreds af europæiske aristo-krater, bl.a. Karen Blixen og Denys 
Finch Hatton.  
Senere bliver hun pilot, hvilket også er et fagområde med kun få 
kvinder på den tid. Som pilot assisterer hun storvildtjægerne med 
at opsøge vildt. Senere krydser hun Atlanterhavet som den første 
kvindelige pilot.  
 
Bogen er historisk fiktion, men bygger på engelskfødte Beryl 
Markhams liv og andre virkelige personer i datidens Afrika. Selv om 
man dermed må anse de beskrevne begivenheder for fiktion, 
fungerer bogen godt som underholdningsroman, og man får som 
læser en fin beskrivelse af en usædvanlig kvindes liv under til tider 
ret udfordrende opvækstforhold. Forfatteren har tydeligvis baseret 
bogen på en omfattende research. Romanen henvender sig til 
historisk interesserede, den kan minde lidt om nogle af Wilbur 
Smiths serier.  
 

  



Bog anmeldelse 
Rasmus Bregnhøi ”Opfindelser, 
strikkede huer og en dum kat”, 
Carlsen, 2015. 
 
Flotte illustrationer og en eventyrlig 
historie om to usædvanlige dyr. 
 
Denne billed- og højtlæsningsbog er 
simpelthen både sjov og hyggelig 
læsning. Lille Mus, som er lidt ensom, 
fordi de andre mus ikke rigtig kan forstå 
dens interesse for at sidde og strikke 
Peru-huer, møder en dag Mis, som også 
er lidt usædvanlig blandt sine artsfæller, 
og de to bliver gode venner. 

 
Mis er opfinder og deres venskab starter en dag, hvor Mus på et 
hængende hår bliver taget af Kat. Takket være den spændende 
hunde-sparker-maskine, som Mis i hast afprøver på Kat, undgår 
Mus at ende som frokost, og Mis tager ham med gennem byen til et 
hemmeligt opfinderværksted, hvor de to kan være i fred for Kat, 
som senere dukker op igen, men går i en fælde og bliver fanget i 
en sæk og bragt langt væk… 
 
Bogen er fyldt med fine detaljerede illustrationer og en god historie 
om hvordan man kan være venner trods forskellighed, og om 
hvordan man med lidt opfindsomhed kan få bugt med selv den 
dummeste kat.  



KorsFeen orienterer 
 
KorsFeen i nye lokaler: 
 
KorsFeen har åben hver fredag (ikke 
heldigdage) kl. 14 - 16 i Klubhuset, 
Skolegade 20 i Lunde.  
 
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. 
 

orienterer 
Velkommen til en ny sæson. 
Kulturhuset, Sdr. Alle 21, 6830 Nr. Nebel 
 
Onsdag den 10. januar 
Søn af fjenden 
Peter Jepsen, Give, fortæller om sin barndom og ungdom, hvor han 
er vokset op hos sin mors forældre. Problemet i hans opvækst var, 
at hans far var tysk soldat og moderen var Sønderjyde. Det var 
ikke en særlig god kombination under 2. Verdenskrig.  
 
Onsdag den 24. januar 
Havets døtre 
Det er lykkedes os at få fat i forfatter Hanne Faldborg, der vil 
fortælle om romanen HAVETS DØTRE, der primært foregår i 
Nymindegab og Newl. Foredraget bliver en medrivende fortælling 
om to fattige daglejerdøtre, der drømmer om et bedre liv end 
forældrenes - og får det. Hanne Faldborg lover, at lattermusklerne 
kommer på overarbejde. 
 
IT Kurser 
Kulturhuset Sdr. Alle 21, 6830 Nr. Nebel 
Slægtsforskning for begyndere og let øvede 
8 gange. Første gang, torsdag den 18. januar 2018 kl. 10 – 12. 
Kom og lær hvordan man kommer i gang med eller arbejder videre 
med slægtsforskning. 
Medbring PC. Max 8 deltagere. 
Pris 100 kr. 



Tilmelding senest 16. januar 2018 til Lise Hvelplund. Mail 
lisehv@bbsyd.dk eller via tlf. 7528 2371. 
 
Billedbehandling 
4 gange. Første gang, den 29. januar 2018 kl. 10-12. 
Billedbehandling, opretning, beskæring, forbedring og manipulation 
af egne billeder optaget med digitalkamera. Vi arbejder med 
windows PC’ er og fotobøger efter CEWE-systemet. Medbring PC. 
Pris 50 kr. 
Tilmelding senest 25. januar til Lise Hvelplund på mail 
lisehv@bbsyd.dk eller via tlf. 7528 2371. 
 
Sociale Medier – hvad er det, og hvad kan de? / Dennis Birk. 
4 gange. Første gang den 31. januar 2018 kl. 10-12. 
Introduktion til sociale medier og hvilke der findes. Vi kikker 
primært på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat og YouTube. 
Hvordan bruger man de forskellige, og hvad er forskellen. 
 
Den 31. januar 2018 kl. 10-12 introduktion til det basale omkring 
brugen af sociale medier ved lokale IT instruktører. 
Den 7. februar 2018 kl. 9-12 undervises af en professionel 
underviser, én af Ældre Sagen foretrukne undervisere i IT, Dennis 
Birk, som skiftevis vil undervise og afholde små øvelser. 
 
Den 21. februar 2018 og den 2. marts 2018 kl. 10-12 arbejdes der 
videre med det lærte ved lokale IT-instruktører. 
Pris 100 kr. Max 25 deltagere. 
Tilmelding senest 25. januar til Lise Hvelplund på mail 
lisehv@bbsyd.dk eller via tlf. 7528 2371. 
 

Årsmøde 
Onsdag den 7. marts 2018 kl. 17. 
Fritidscentret, Lerpøtvej 55, 6800 Varde. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Efter årsmødet kl. 18.30 vil der være middag, hvor Ældre 
Sagen betaler en del af kuvertprisen. 
Egenbetaling er 100 kr., drikkevarer er for egen regning. 
Efter middagen vil der være kaffe og underholdning med 
fællessang ved Sidsel Maria Michelsen, kendt fra Mariehaven. 
Tilmelding til fællesspisning senest torsdag den 1. marts 2018 kl.12 
til Lise Hvelplund på tlf. 2122 9144 eller via mail lisehv@bbsyd.dk. 
 



Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

1. jan. 16.00 Nytårsgudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

11. jan. 14.30 Gudstjeneste Ann Andersen Baunbo 

14. jan. 10.30 
Gudstjeneste med 
børnekirke 

Kasper Bøtker Lunde Kirke 

21. jan. 9.00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

28. jan. 17.00 
Skumringsgudstjeneste 
med efterfølgende 
fællesspisning 

Kasper Bøtker 
Lunde Kirke & 
Forsamlingshus 

 

Nytårsdag 
Efter gudstjenesten i Lunde Kirke den 1. januar 2018 kl. 
16.00 er der kransekage og bobler til alle i våbenhuset, hvor 
vi kan ønske hinanden et rigtig godt nytår! 
 
70 dage tilbage 

Søndag den 28. januar hedder Søndag Septuagesima, 
hvilket betyder, at der cirka er 70 dage tilbage til Påske. 
Det vil vi fejre med en skumringsgudstjeneste kl. 
17.00 i Lunde Kirke!  

 
Kom og hør om tjeneren, som Herren gerne ville have til at bruge 
sin talent. Hvad kan det mon betyde? Og hvad er en talent i øvrigt 
for noget?  
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i 
Forsamlingshuset. Alle er velkomne til både gudstjeneste og 
spisning!  
Priser for mad: 35 kr. pr. person og 70 kr. pr. familie. Konfirmander 
spiser gratis. 
Tilmelding til spisning til Sognepræst Kasper Bøtker på mail 
kthb@km.dk eller SMS 40 49 83 05 torsdag den 25/1. 
 
Bliv kørt i kirke 
Der er mulighed for at benytte kirkebil til gudstjenester i Lunde 
samt til andre kirkelige arrangementer. 
Ønsker man at benytte sig af tilbuddet, kan man ringe til Lunde 
Taxa på tlf. 75 28 20 13. 
 
 

  



 


