
 

April 2018 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

26. mar. 19.30 General-

forsamling 

Lunde 

Forsamlingshus 

Lunde 

Forsamlingshus 

4. apr. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

7. apr. 18.00 Damefest Kvong 

Idrætsforening 

Gymnastiksale

n på Kvong 

gamle skole 

8. apr. Hele 

dagen 

Landsindsamling Kræftens 

Bekæmpelse 

Lunde m.fl. 

byer 

9. apr. 13-17 Fødselsdags 
tilbud 

Kirkens 
Korshær 

Lundtangvej 8, 
Lunde 

9. apr. 19.30 General-

forsamling 

Lunde 

Svømmeklub 

Lunde Kro 

10. apr. 14.30 Sang Brugerrådet Bavnbo 

18. apr. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

21. apr. 10-12 Affaldsindsamling Sogneforening Bålhytten v. 

Frugtplantagen 

22. apr. 10- Konfirmation i Lunde 

Uge 34  Landsbyfest i 

Lunde 

Landsbyfest 

udvalget 

Lunde Stadion 

25. aug.  Fællesspisning 

med musik og 

dans 

Landsbyfest 

udvalget 

Lunde Stadion 

 

 

  

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 

Der har onsdag den 14. marts 2018 været generalforsamling i 

Lunde Sogneforening. 
 

Bestyrelsen har den 19. marts 2018 konstitueret sig således: 

Formand: Frits Anneberg 

Kasserer: Jakob Laulund 

Sekretær: Pernille Jørgensen 

Næstformand: Martin Larsen 

Stadionudvalg: Jakob Lyhne 

Menigt medlem: Flemming Christensen 

Menigt medlem: Mette Christensen 

 
 

Affaldsindsamling 
Sogneforening er blevet opfodret, at lave 

affaldsindsamling i tidlig forår, inden 

vegetationen er i vækst. 

 

Derfor vil vi gerne inviterer til affaldsindsamling i byen og på 

indfaldsvejene lørdag den 21. april 2018 kl. 10 – ca. 12. 

  

Vi mødes ved den nye grill i bålhytten ved Frugtplantagen, 

hvor vejene bliver fordelt til de fremmødte og sække m.m. 

udleveres. 
 

Efter affaldsindsamlingen er Sogneforeningen vært med pølser, brød 

og lidt at drikke til alle hjælpere i bålhytten.  

 

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.  

 

   
 



Lunde & Kvong Gymnastikforeninger 

orienterer 

Lunde & Kvong Gymnastikforeninger 

havde en rigtig god gymnastikopvisning 

lørdag den 3. marts 2018. Der var god 

stemning i Frøstruphave-hallen samt 

flot opbakning fra publikum, der kunne 

se de mange flotte indslag fra lokale 

hold, men også fra JTH Blåbjerg samt 

Brejninggaard Efterskole. 

Tak for en god eftermiddag :-)   

 

 

 

 

 

 

 

 

5. klasse have lavet en rigtig fint kaffe m.m. bod 😊 😊 

  



Lunde Svømmeklub orienterer 

Lunde Svømmeklub afholder generalforsamling mandag den 9. april 

2018 kl. 19.30 på Lunde Kro. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Venlig hilsen Bestyrelsen 

 

 

orienterer 
 

Så er det snart tid til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling igen. 

 
Vi kender alle én eller flere, der har eller har haft kræft. 

Kræften rammer også familien med usikker, sorg og savn. 

 

Søndag den 8. april 2018 kommer indsamlere til jeres dør for at 

bede om et bidrag. 

Ta´ godt imod dem! 

 

Skulle du have lyst til at være indsamler, vil jeg være taknemlig for 

din henvendelse, vi mangler et par reserver + en indsamler i 

Lydum. 
 

Med venlig hilsen 

Ellen Hansen Rich 

Kampagneleder 

Tlf.: 2498 6407  

 

 

 

orienterer 

 

FØDSELSDAG  

Mandag den 9. april 2018 kl.: 13 – 17. 

Kirkens Korshærs butik i Lunde holder 16 års fødselsdag. 

Kom i butikken - I dagens anledning vil vi have gode tilbud.   



Kvong / Lunde Jagtforening orienterer 

Der er igennem længere tid blevet observeret en øget bestand af 
mårhunde i jagtforeningens område.  

Da mårhund er en invasiv art i den danske 

natur, vil vi fra jagtforeningens side oprette en 

gruppe af jægere som vil indsamle oplysninger 

om- og bekæmpe mårhundene.  

 

Til dette arbejde har vi brug for hjælp fra lodsejere og beboere i 

Kvong og Lunde. Vi skal bruge informationer om såvel 

grævling/rævegrave da mårhundene kan bo i så vel natur- og 
kunstgrave, selvom disse er beboet af andre dyr.  

Så observerer i noget eller ved, hvor der er nogle gamle grave hvor 

der evt. kan stilles vildt kamera op, så kontakt venligst 

jagtforeningen. 

 

Med venlig hilsen 

Egon Høgedal - Tlf.: 2047 5566 
 

 

 

Landsbyfesten i Lunde orienterer 
 

Landsbyfesten vil i 2018 foregå i uge 34 – Så sæt kryds i 

kalenderen. 
 

Det vil sige fra mandag den 20. – søndag den 26. august 2018. 

Lørdag den 25. august 2018 arrangeres deres fællesspisning med 

revy. 

Efter Revy spilles der op til dans, hvor musikken leveres igen i år af 

Fest-Apparatet. 

 

Fest-Apparatet er et orkester 
bestående af fem unge mænd fra 

Syddansk Musikkonservatorium i 

Esbjerg. 

De 5 unge mænd, spiller 

slagkraftig dansemusik med højt 

energiniveau, så der er garanti 

for en fest, når de 5 unge herre 

rocker scenen. Repertoiret 

spænder vidt fra 60érne og helt til nogle af de nyeste hits.   



Koncert på Lunde Kro 

 

Fredag den 16. marts 2018 var 

er koncert med på Lunde Kro. 

En rigtig fin og hyggelig 

koncert med god stemning. 

 

I kan møde Tørfisk igen til Bork Havn Musikfestival lørdag den 4. 

august 2018 kl. 15.15, eller se deres tourplan på hjemmesiden – 

www.torfisk.dk  

http://www.torfisk.dk/


Lunde / Kvong Skole orienterer 

Fredag den 23. april 2018 har 122 elever fra Blaabjerg Skolen, 

Lunde / Kvong afdelingen, deltaget i Team Rynkeby Skoleløb. 

Team Rynkeby Skoleløb er et motions- og velgørenhedsløb, hvor 

skoleelever fra Danmark, Sverige, Norge og Finland løber til fordel 

for børn med kritiske sygdomme. 

Skoleeleverne fra Lunde / Kvong Skole har som optakt til løbet 

arbejdet med sundhed og lunger.

 

 

 

Inden løbet har eleverne indgået 

mikrosponsorater med familie, venner, lokale erhvervsdrivende, der 

f.eks. giver 2 kr. pr. løbet omgang, som den enkelte elev løber i 

forbindelse med Team Rynkeby Skoleløbet. 

En særlig tak til de enkelte sponsorer samt Annebergs Limtræ.  

Opvarmning i skolegården v. 6. klasses elever 



U-turn    

Så er det nu du har chancen for at komme i sommerform med 

Kvong Idrætsforenings nye tiltag ”U-turn”. 

10 træningsgange med helt forskelligt indhold og skiftende 

instruktører. 

Eksempel på træningsform kan være: 

- Spinning 

- Fitness 

- Yoga 

- Udendørs træning 

 

U-turn er for alle (16+) også selvom du 

ikke er vant til at træne. 

Vi ses første gang i gymnastiksalen i Kvong tirsdag den 3. april 

2018 kl. 19 – 20.30, hvor I får en plan over de resterende 

træningsgange. 

 

Pris: Medlemmer af fitnesscenter – gratis. 

Ikke medlemmer af fitnesscenter – 250,-kr 

 

Man skal tilmelde sig holdet også selvom man er medlem af fitness. 

Tilmelding skal ske på www.kvong.dk  

Vi hjælper gerne med tilmelding på den første træningsaften. 

Vel mødt 

Lone, Heidi, Christa & Lene.  

http://www.kvong.dk/


Boganmeldelser fra Bogbussen 

Drengen Lu har fået lov at få en kat. Det lyder rigtig 

rart med en kat i huset, men det viser sig, at katten 

Bøffe vokser op og bliver både doven og ikke så lidt 

opmærksomhedskrævende.  

Da den en dag er så voksen, at den kommer i 

løbetid, giver det også problemer i nabolaget, og 

familien beslutter sig for at tage Bøffe til dyrlægen, 

så den kan få klippet kuglerne.  

Det hjælper måske nok på Bøffes interesse for hunkatte, men 

katten er stadig et ret vanskeligt kræ, selv om Lu og hans familie 

springer rundt for at stille den tilfreds.  

En dag kommer der en lille ny i familien, og Bøffe – som føler sig 

ude af fokus – begynder at strinte indendørs, og så bliver det for 

meget for Lu’s mor. Hun vil have Bøffe aflivet, og det er Lu ikke 

glad for, selv om han godt kan se, at Bøffe har udviklet sig 

uheldigt. Heldigvis kommer der en god løsning til sidst. 

 

Bogen er forfatter Hanne-Vibeke Holsts fortælling om 

sin far, digteren Knud Holst, som i 1960´erne udgav 

flere digtsamlinger, omend han aldrig opnåede lige 

så stor berømmelse som sin datter, eller som 

hustruen Kirsten Holst, der slog igennem som 

krimiforfatter.  

På trods af store ambitioner nåede Knud Holst aldrig 

at få plads på bestsellerlisterne, og endte sin tilværelse med 

skilsmisse, gæld og druk, og døde af kræft, efter flere år med 

begrænset kontakt til sine døtre.  

Det er en lang historie, og den kunne måske have været kortet 

ned, men det er samtidig en levende og gribende historie om 

Hanne-Vibeke Holsts far, og om hendes og søstrenes opvækst i en 

mindre nordjysk by i en tid med mange forandringer og nye 

familiemønstre.  

 

Bogbussen holder ferie den 24/3 – 2/4, begge dage inkl.   



orienterer 

 
Spis sammen:  
Søndag den 8. april kl. 12 – 14 

Kulturhuset, Sdr. Alle 21, Nr. Nebel. 

Tilmelding til: Lise Hvelplund 7528 2371 eller Kirsten Larsen tlf. 

6160 2166. 

 

Suppedag 

Søndag den 16. april på Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter, 

Byagervej 19, Nr. Nebel kl. 11:30 – 13:30. 

Tilmelding til plejehjemmets sekretær, tlf. 7994 8382. 
 

Foredrag: 
Kulturhuset, Sdr. Alle 21 

Alle foredrag er fra kl. 10 – 12. Pris 40 kr. 

 

Onsdag den 11. april 

Bliver ’robotterne kommer’ fremtidens udgave af ’ulven kommer’?? 

Asbjørn Skovsende, Digital formidler, gør os klogere på den 

teknologiske udvikling, som brager afsted med en fart, de færreste 

formår at forstå til fulde. 

 
Onsdag den 25. april 

Sangformiddag med højskolesangbogen Jakob Tybjerg 

Jacob er en meget levende person, der går op i sin rolle som sang-

pædagog, et livstykke af glæde og iver, der smitter af på publikum.  

 

 

Udflugter:  
• Forsvarets træningsområde 9. april 2018 

• Bork Vikingehavn & Fahl Kro onsdag den 9. maj kl. 13:30 – 

16:30 

• Thy og Mors søndag den 13/5 til mandag den 14/5. 
• Bustur til Søby Brunkulslejr og Hostahaven tirsdag den 29. 

maj 2018 

 

Se Medlemsbladet eller hjemmeside www.ældresagen.dk/varde   

http://www.ældresagen.dk/varde


Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

1. apr. 9.00 
Påskegudstjeneste 

med børnekirke 

Jette Andersen / 

Karina K. Etzerodt & 

Kasper Bøtker 

Lunde Kirke 

2. apr. 10.30 
Påskegudstjeneste 

med påskekage 
Kasper Bøtker Bavnbo 

8. apr. 9.00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

8. apr. 10.30 
Gudstjeneste med 

børnekirke 

Jette Andersen / 
Karina K. Etzerodt & 

Kasper Bøtker 

Lunde Kirke 

22. apr. 10.00 Konfirmation Kasper Bøtker Lunde Kirke 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

2. påskedag = påskekage! 
Traditionen tro serverer menighedsrådet og graveren ved 

Lunde Kirke påskekage- og kaffe efter gudstjenesten 2. 
påskedag kl. 10.30, og det er ingen aprilsnar! Så er der 
med andre ord endnu en god grund til at gå i kirke ☺ Vel 

mødt, og glædelig påske! 
 

 

Konfirmation 
Søndag den 22. april kl. 10.00 er der konfirmationsgudstjeneste i Lunde Kirke.  

 

Følgende skal konfirmeres: 

 1.  Noah Aasberg, Frøstrupskovvej 21, Frøstrup, 6830 Nr. Nebel 

 2.  Tobias Vallentin Bech, Syrenven 8, 6800 Varde 

 3.  Louise Laulund Bruun, Skolegade 26, 6830 Nr. Nebel 

 4.  Lærke Skødeberg Christiansen, Debelvej 221, 6855 Outrup 

 5.  Malene Isabella Christensen, Frøstrupvej 45, 6830 Nr. Nebel 

 6.  Maurice Ramon Lybeck Christensen, Gl. Lundevej 2, 6830 Nr. Nebel 

 7.  Victoria Skov Hansen, Skjedsbølvej 45, 6830 Nr. Nebel 

 8.  Allie Dahl Horsfeldt, Kastkærvej 50, 6830 Nr. Nebel 

 9.  Mikki Dahl Horsfeldt, Kastkærvej 50, 6830 Nr. Nebel 

 10.  Mathilde Kjær Jensen, Lundtangvej 57, 6830 Nr. Nebel 

 11.  Astrid Søndergård Koch, Borkvej 14, 6830 Nr. Nebel 

 12.  Thea Højberg Larsen, Troldehøjvænget 11, 6800 Varde 

 13.  Kirstine Vigen Løvbjerg Modvig, Frøstrupvej 200, 6830 Nr. Nebel 

 14.  Julie Birkebæk Nielsen, Debelvej 261, Frøstrup, 6800 Varde 

 15.  Kristian Ingvardt Obbekjer, Tobjergevej 51, 6830 Nr. Nebel 

 16.  Line Nørgaard Permin, Vejlkærvej 61, 6830 Nr. Nebel 

 17.  Jesper Lyhne Poulsen, Skolegade 35, 6830 Nr. Nebel 

 18.  Rauls Seisums, Østergade 17, Lunde, 6830 Nr. Nebel 

 19.  Jesper Brink Stephansen, Degnevej 8, 6830 Nr. Nebel 

 

Telegrammer kan indleveres i Lunde Forsamlingshus fra kl. 9.00. 



 


