
 

 

 

 
 

April 2020 
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 
27. mar. 15.30 4H opstart 4H Lunde, Outrup-

Henne 
Tobjergevej 
51, Lunde 

25. apr. 9.00 Affaldsindsamling 

og arbejdsdag 

Lunde 

Sogneforening 

Frugtplantagen 

Uge 33, 
2020 

Man. 
– søn. 

Landsbyfest i 
Lunde 

Landsbyfestudvalg
et 

Lunde Stadion 

 

 

LANDSBYFESTEN i Lunde orienterer 
 

Årets Landsbyfest løber af stablen i uge 33 - fra den 10. - 16. 
august 2020 – så sæt allerede nu STORT X i kalenderen. ☺ 

 
Vi arbejder på et spændende program 
til jer – vi kan allerede nu løfte sløret 
for musikken til årets Fællesspisning 
lørdag den 15. august 2020, som i 
år bliver ”KISS THE FROG 
PARTYBAND”. ☺ 
 

Festglade hilsner  
Landsbyfestudvalget 
 

 

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 
 

Affaldsindsamling og arbejdsdag lørdag den 25. april 2020 
kl. 9.00. 
 

Vi mødes ved grillhytten ved frugtplantagen kl. 9.00.  
Efterfølgende deles vi op i hold, nogen tager af sted og samler affald, 
mens andre arbejder ved frugtplantagen. 
På frugtplantagen skal vi have vasket grill hytten ned for alger, så 
den kan males i løbet af foråret, der skal støbes pæle ned, for at 
forhindre bilister på græsplænen, petanque bane forberedes, 
hovedrengøring af toilet, fræses og sås blomsterrækker mellem 
frugttræerne, samt luges ukrudt - medbring gerne haveredskaber til 

at luge med.     
Der bliver udleveret sække, handsker og veste til dem der skal samle 
affald. Efterhånden som sækkene bliver fyldte og for tunge på turen, 
efterlader man dem på ruten og til sidst kører der en lastbil rundt og 
samler dem op.  
  
Til middag vil der blive serveret 
pølser, brød og lidt at drikke til alle 
hjælpere.  
 
Mange hilsner Sogneforeningen. 

    

 

Baunbo orienterer 
 

Banko og sang er aflyst indtil videre. 
Håber snart vi ses igen. 
 
Venlig hilsen Brugerrådet 
 
 

Kvong – Lunde Jagtforening 
 

Kvong - Lunde Jagtforening vil gerne opfordre alle lodsejere i 
området til at kontakte foreningen, hvis man ser mårhunde. 
Kontakt Egon Høgedal på tlf.nr.: 2047 5566. 

På forhånd tak. 



 

 

Blaabjerg Lokalhistorisk Arkiv orienterer 

 

I 1884 blev der oprettet mange hundrede andelsmejerier rund om i 
Danmark. Også i Lunde var der en del landmænd samt lærer 
Hansen-Pedersen, det ville oprette et andelsmejeri. 
 

Der var noget modstand mod dette, da flere af de største gårde 
havde indrettet deres eget lille mejeri, med det blev besluttet på et 
møde i Lunde Skole den 13. juni 1884 at oprette et andelsmejeri. 
Selvom der kun var indtegnet 300 køer ved starten, kan man 
hurtigt op på 1000 køer og 144 andelshavere. De var fra Lunde 
Sogn og det halve af Kvong Sogn. 
 

Med mejeriet kunne man få mere for mælken, da man kunne sælge 

smrret til en højere pris, forbi man kunne levere en større mængde 
og en ensartet kvalitet, end når gårdene selv skulle sælge smørret. 
 

Mælken skulle fragtes til mejeriet, så der blev lavet mælkeruter, 
som man kunne byde på. Det blev tit mindre landbrug, der fik en 
rute og det var en god hjælp til dem. Nu kunne de have råd til at 
have to heste, som også gjorde arbejdet nemmere på gården. 
 

Mælkekusken kunne også få bud med til købmanden eller brugsen. 
Mælkekusken fik en seddel med som han afleverede ved ankomst 
og så stod varerne klar til afhentning, når han havde afleveret 
mælken på mejeriet og fået returmælk og de tomme spande med 

retur. Det fik han mange kopper kaffe for og nok også en skilling, 
hvis det var aftalt. 
 

I 1908 skulle mejeriet ombygges, og da bestemte andelshaverne 
fra Kvong, at de ville have deres eget mejeri. Dermed var der kun 
131 andelshavere fra Lunde Sogn, som leverede mælk til mejeriet. 
 

Man bibeholdt mælkeruterne, men i de sidste år blev hestene afløst 
af traktorer, som kørte helt frem til 1968, hvor mange købte 2 
tankbiler. I 1970 blev mejeriet lagt sammen med Varde Mejeri. 
 

Lunde Andelsmejeri blev nedlagt og solgt. Efter at mejeriet havde 
stået tomt i nogle år, blev det nedrevet sidste år og grunden solgt 
til Lunde Sogneforening. 
 

Nu er der planlagt et flot torv og p-pladser. I 1984 var det et 
mejeri, der var brug for, nu er det er torv og p-pladser der er brug 
for. Det viser, at der altid er brug for nye tiltag og nogle der vil gå 
forn til fælles gavn. 
 

Blaabjerg Lokalhistorisk Arkiv – Henning Christiansen 



 

 

Lunde Gymnastik & Ungdomsforening 

orienterer 

RAKU for begyndere (Frøstruphave Efterskole) 

2 torsdage kl. 19.30-21.30 

Pris 150,- kr. 
 

LGU tilbyder kursus – RAKU for begyndere. 

Har du lyst til at mødes med andre og lave noget sammen, så kunne 

RAKU være noget for dig. Vi laver simple ting i ler som f.eks. små huse, 

som vi RAKUbrænder. Alle kan være med – det kræver på ingen måde 

særlige forudsætninger, men bare lysten til at prøve. 

RAKUbrænding er en special måde at brænde ler på, som får en helt 

særlig smuk og unik glasur. 
 

Kurset vil strække sig over 2 torsdag – den 26. marts 2020 og 2. april 

2020. Kurset afholdes på Frøstruphave Efterskole. Der kan maksimalt 

være 15 deltagere på kurset – så tilmelding efter først til mølle 

princippet.  

Tilmelding kan ske ved henvendelse til Jette Hansen på mobil nr. 2194 

5396. 

RAKU kurset koster 150,-kr, som også dækker materialer som bruges i 

forbindelse med undervisning. 

Spørgsmål til kurset kan rettes til Jette Andersen på mobil 21971211. 
 

 
 

orienterer 
 

Corona: 
Varde, Blåbjerg, Blåvandshuk lokal afdeling aflyser alt. Hermed 
menes alt, hvad der afholdes i Ældre Sagens regi. Intet er 
undtaget. 
Dette gælder frem til 1. juni. 
Det er derfor ikke nødvendigt at ringe afbud. 

Der er mange, der via Booking systemet har forudbetalt for 
arrangementer og ture. Disse penge bliver refunderet.  
Kontakt vores kasserer Hanne Andersen enten på tlf. 5123 5166 
eller på mail:  hanneandersen45@gmail.com 
Oplys jeres navn, navnet på turen, prisen og jeres konto nummer, 
så vil pengene blive tilbagebetalt, så hurtigt vi kan. 

 

mailto:hanneandersen45@gmail.com


 

 

Lunde Kro orienterer 

Den 1. april 2020 kan Anni og Egon Vad fejre 30 
års jubilæum som værter på Lunde Kro. 
 
Dagen markeres med åbent hus fra kl. 16.00, hvor 

der serveres lidt mad og drikke. 
 
Familie, venner, kunder og forretningsforbindelser 
er velkommen til åbent hus den 1. april 2020. 

På gensyn – Anni & Egon 
 



 

 

Herretur på ski i Østrig 2021 
 

Hej alle herre i det ganske land. 
 
Vi er et par stykker, som er ved at planlægge en herretur til 
Schladming i Østrig. 
 
Selvom det er Corona tider, vil vi gerne modtage tilmeldinger.  
Det er en kort skitur med 3/4 dage på ski, alt efter hvad man er til. 
Det kan både være ”kør selv” eller ”fly” fra Billund. 
 
Datoen er fra den 9/1 - 12/1 2021. 
Vi bor på Højmarks eget Hotel Planai som ligger 10 meter fra 
hovedliften i Schladming. 
Med i prisen er ophold, halvpension, eftermiddags kaffe/kage og 3 
dags liftkort. 
Værelserne bliver til 3/4 personer. 
Der kan bestille en ekstra dags liftkort til ”kør selv” gæster. 
 
Det er muligt at leje ski hjemmefra og bestille skiskole, både i 
grupper samt privat undervisning. Nævnes ved bestilling. 
 
Priser på skileje: Ski, støvler og stave i 3 dage. Fra 355,- kr. alt 
efter kvalitet. 

 
For fly gæster er der et tillæg på 400 kr. for at få ski med. 
 
Pris for ”køre selv” 4.000,-kr. 
Pris for ”Fly” 6.200,-kr. 
 
Der kommer en rabat, hvis vi bliver over 13 personer. Ved 15 
personer vil de ca. give 200-300 kr. pr. person. 
Depositum 1.400,-kr. pr. person som betales ved tilmelding. 
Restbeløb betales senest den 1/11 2020. 
For jer som vil være sikker på en flybillet, skal dette bestilles senest 

1/5 2020. Derefter er det på forespørgsel. 
Vi holder et info møde i september. (Sted oplyses senere.) 
 
Ved spørgsmål/tilmelding kontakt 
Martin Larsen (Hollænder), mail: Martinlarsen1@youmail.dk eller på 
tlf. 4046 4088 eller Peter Zwinge på tlf. 9955 6762. 
  

mailto:Martinlarsen1@youmail.dk


 

 

 

orienterer 

Corona:            
 

Butikken i Lunde er lukket. 
Indtil videre til og med den 29. marts. 
Beklager! 

 

 

 

 
 

 

Lunde Kirke orienterer 
 

Alle kirkelige arrangementer i april 2020 er desværre aflyst pga. 
Corona-virus. 
 
Jeg opfordrer alle til at passe rigtig godt på sig selv og hinanden i 
denne tid: 

- Hold afstand. 
- Sprit hænder. 
- Undgå fysisk kontakt. 
- Bliv hjemme. 
 
Må Guds fred være med os alle i denne svære 
tid. 
 
Jeg står selvfølgelig til rådighed telefonisk, hvad angår sjælesorg og 
vejledning. Jeg træffes alle døgnets 24 timer og vender tilbage 
snarest muligt, hvis jeg kan se, at nogen har ringet. 

 
De bedste hilsner 
fra Sognepræst Kasper Bøtker. 

 



 

 

 


