
 

April 2019 
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

26. mar. 18.30 Generalforsamling Lunde, Outrup-
Henne 4H 

Lunde Kro 

30. mar. 10-12 4H opstart Tobjergevej 

51, Lunde 

30. mar. 13.00 Fodboldkamp 
Herre serie 3 

Blåbjerg BK – 
Skovlund IF 

Lunde Stadion 

3. apr. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

3. apr. 19.30 Generalforsamling Lunde 
Svømmeklub 

Lunde Kro 

8. apr. 19.00 Fodboldkamp 
Herre Veteraner 

Blåbjerg 
Veteraner – 
Tjæreborg IF 

Lunde Stadion 

12. apr. 14-16 Fra Holland til 
Lunde Sogn 

KorsFeen Klubhuset, 
Skolegade 20 

13. apr. 19.00 Damefest Festudvalget Lydum 
Forsamlingshus 

16. apr. 19.30 Generalforsamling Liv i Lunde Lunde Kro 

22. apr. 16.15 Fodboldkamp U15 
Piger Liga 2 

Blåbjerg – 
Aarslev BK 

Lunde Stadion 

22. apr. 18.00 Fodboldkamp 
Herre serie 3 

Blåbjerg BK – 
Tarp B 

Lunde Stadion 

24. apr. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

25. apr. 17.30 Fællesspisning for 
nytilflyttere 

Udvalg for 

nytilflyttere 

Lunde/Kvong 

Skole 

29. apr. 19.00 Fodboldkamp 
Herre Veteraner 

Blåbjerg 
Veteraner - 
Næsbjerg 

Lunde Stadion 

5. maj 09.00 Affaldsindsamling 
og arbejdsdag 

Lunde 
Sogneforening 

Frugtplantagen 
/ grillhytten 

 

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
mailto:lundenyt@outlook.dk


Lunde Sogneforening orienterer 

Der har onsdag den 13. marts 2019 været generalforsamling i 
Lunde Sogneforening. 
 
Bestyrelsen har efterfølgende 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 og arbejdsdag 
Søndag den 5. maj 2019 kl. 9.00 
Vi starter med kaffe og rundstykker i 

grillhytten kl. 9.  

 

Efterfølgende deles vi op i hold, nogen tager 

af sted og samler affald, mens andre arbejder 

ved frugtplantagen. 

 

På frugtplantagen skal vi have lavet bålpladser klar til Sankt hans, 

der skal gøres klar til to styk shelters, 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  
Lunde Sogneforeningen 
  
 



Fastelavn på Lunde / Kvong Skole 

  

 

 
 

 

 

 

Lunde Svømmeklub orienterer 

Lunde Svømmeklub afholder generalforsamling onsdag den 3. april 
2019 kl. 19.30 på Lunde Kro. 
 
Dagsorden iflg. Vedtægterne. 
 
Bestyrelsen   



Lunde & Kvong Gymnastikforeninger 

orienterer 

Lunde & Kvong Gymnastikforeninger havde en rigtig god 
gymnastikopvisning lørdag den 2. marts 2019.  
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, Bork Havn Efterskole og Dejbjerglund 
Efterskole. 
Tak for en god eftermiddag :-)   

 

 

 

 

  

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



Liv i Lunde orienterer 
 
Yes - Så lykkedes det  
 

Vi siger tak for tilbagemelding der er kommet på baggrund af info 
seddel vi hængte op ved købmanden i november måned 2018. 
Vi blev opfodret til at søge LAG og SE Vækstpulje igen. 
 
Vi lavede ny ansøgning til LAG og fik bevilget 75.000,- kr. til ny 
indgangsparti. 
 
Vi har desuden modtaget 50.000,- kr. fra Sparekassen for Nørre 
Nebel og Omegn. 
Det giver i alt 125.000,- kr.  
 
Vores mål var, at vi skulle have 120.000,- kr. inden vi ville gå i 
gang med ny indgangsparti. 
Det er dejligt, at vi nu kan sætte os sammen og planlægge de ting 
der skal igangsættes. 
Der skal males gulv i baglokalet, lygtepælen skal flyttes, gulvet ved 
indgangen reguleres, nedbrydning, kørsel til genbrugsplads, 
oprydning, opbygning, maling, rengøring, mm. 
Gulvet vil vi gerne have malet i påsken og selve ombygningen 

forventes at opstarte i maj. 
 
Alt dette kan kun lade sig gøre hvis der er frivillige personer som vil 
hjælpe til med ovenstående opgaver.  
Kontakt købmanden næste gang I handler eller Liv i Lunde ved 
Flemming på mail: Flemming22724315@gmail.com  
 
Hilsen Min Købmand og Liv I Lunde 

 

mailto:Flemming22724315@gmail.com
mailto:Flemming22724315@gmail.com


Fællesspisning for ”Nytilflyttere” 
 
Torsdag den 25. april 2019 kl. 
17.30 - ca. 20.30 på skolen i 
Lunde, Skolegade 29. 
Kom og hør om livet i Lunde, 
Kvong og omegn. 
 
Er du/I flyttet til Lunde, Kvong og omegn inden for de seneste ca. 5 
år, vil vi gerne invitere dig/jer og jeres familie til 
fællesspisning.  
Vi ønsker, at nye borgere føler sig velkomne og bliver 

en del af lokalsamfundet. 
Der er mange tilbud i området, som vi ønsker at fortælle lidt om. 
 
Derfor denne invitation. 
 
Menighedsrådet i Lunde/Outrup er vært. 
 
Program 

- Velkomst ved Thorkild Christensen 
- Fællesspisning 
- Forskellige foreninger fortæller om de tilbud, man finder i 

Lunde, Kvong og omegn, herunder KorsFeen 
 
Imens vil der være mulighed for, at børnene kan lege. 
Afslutning med kaffe og kage. 
 
Vi håber, du/I har lyst til at komme. 
Tilmelding senest den 18. april, kl. 18.00 til Lise Hvelplund, 
tlf. 2122 9144 el. mail lisehv@bbsyd.dk 
 
Med venlig hilsen 
Udvalget - Lise Hvelplund, Thorkild Christensen, Svend Erik 
Madsen, Susanne Pfänner, Jakob & Rebecca Lyhne, Irma Pedersen 

og Inge & Anders Østerby 
 

Vi glæder os til en hyggelig aften i Lunde 

 
  



Lunde Forsamlingshus orienterer 

Vi er godt i gang med at opfylde nogle af vores ønsker for 2019.  
Ønskesedlen lyder på: 

- Ny bardisk med indbygget køl 
- Ny emfang til køkken 
- Udskiftning af stern m.m. samt nye større tagrender 

 
Vi håber du vil bidrage til dette. Du kan indbetale et beløb 
til Nørre Nebel Sparekasse, konto nr. 9682 – 0000675709 
 
Ønsker du at være medlem af foreningen, kan du købe et 
medlemsbevis for 200,-kr (ingen årlig kontingent). 

På indbetaling til Nørre Nebel Sparekasse skriver du blot ”Medlem”, 
hvorefter medlemsbevis m.v. vil blive fremsendt. 
 
Samtidig skal lyde en stor tak til de bidrag vi har modtaget. 
 
Bestyrelsen – Foreningen Lunde Forsamlingshus 
 

 

Lunde, Outrup-Henne 4H orienterer 
 

Indkaldelse til Generalforsamling hos Lunde, Outrup-Henne 
4H - Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 18.30 på Lunde Kro. 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
2. Formandens beretning for sidste år 
3. Kasseren fremlægger revideret regnskab for det sidste år 
4. Behandling af Indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsesmedlemmer – gælder 2 år 

 Johnny Obbekjer. Valgt i 2018, er på valg i 2020 
Gitte Madsen. Valgt i 2018, er på valg i 2020 

Hanne Christensen. Valgt i 2018, er på valg i 2020 
Morten Jøker. Modtager genvalg.  

6. Valg af to revisorer – gælder 1 år. 
7. Eventuelt. 
 

Vi håber, at mange vil møde op, så vi kan få en god snak og 
sjove ideer til hvilke aktiviteter, vi kan have i klubben. 
 
Mange 4Hilsner fra - Bestyrelsen i Lunde, Outrup-Henne 4H  



 

  



 

KæledyrsKørekort - til dig, der elsker kæledyr 
Har du lyst til at få en gnaver (kanin, hamster, marsvin) eller har du en 
gnaver, men søger viden om pasning, fodring, sygdomme mm. 
 

Karina vil under undervisning i kørekortet til gnaver tale om emner som: 
Dyrets oprindelse, anatomi og general livsbetingelser. Håndtering, miljø, fodring 
samt daglig pasning af gnaver. Sociale behov og aktiverings behov, samt give ideer 
til aktivering af gnaver. 
 

Vi starter dagen med en rundvisning af Trine, som er dyrlæge på Vestjyske Dyrlæger, 
Nr. Nebel. Hun vil vise os rundt på klinikken, og fortælle om mange spændende ting 
ved kæledyr. 
 

Du behøver ikke at tage madpakke med. 4H sørger for mad og drikke hele dagen. 
 

Dato samt tidspunkt: Lørdag den 13. april 2019 kl. 9.00-16.00 
Sted: Erhvervsparken 2, Nr. Nebel samt Tobjergevej 51, Lunde, 6830 Nr. Nebel. 
Pris: 50 kr. for 4H-medlemmer, tilmelding på www.4h.dk. Dette er inkl. kurset, 
kørekort, minihåndbog, diplom, frokost, drikkelse. 
Medbring: Praktisk og varmt tøj, godt humør – ingen dyr.  
Underviser: Dyrlæge Trine Johannesen samt Karina Hjortlund, 4H Syd.  
Aldersgruppe: Helst fra 7 år og op - der er en del undervisning. Forældre må gerne 
blive. 
Tilmelding: skal ske til Gitte på sms/mobilepay 2323 7178 senest 7. april. Kun for 4H 
medlemmer. 
 

Program: 
Kl. 9.00 Vi mødes hos Vestjyske Dyrlæger, Erhvervsparken 2, 6830 Nr. 

Nebel, hvor vi får en rundvisning på dyrlægehospitalet. Dernæst kører vi 
til Lunde, hvor der er læring med Karina. 

Kl. 12.00  Frokost, 4H sørger for mad og drikke. Derefter mere læring med Karina. 
Kl. 15.30  Eftermiddagspause med kage. 

Uddeling af diplomer, Kæledyrskørekort-bevis, minihåndbog samt en 
snak om, hvordan dagen er gået. Forældre er velkomne til kaffe og kage. 

Kl. 16.00 Mange tak for i dag. 
 

Vi glæder os meget til at se dig. 

Mange 4Hilsner - Lunde, Outrup-Henne 4H 

http://4h.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/4H_logo_dyrekoerekort5_HER.gif&width=800m&height=600m&bodyTag=%3cbody%20style=%22margin:0;%20background:#fff;">&wrap=<a href="javascript:close();"> | </a>&md5=dc5cf9e4e68d284201b31e49284fae38


Blåbjerg Udviklingsråd orienterer 
36 fra Blåbjerg området var mødt op til årets generalforsamling i 
Lydum Forsamlingshus, hvor der efter generalforsamlingen var et 
spændende indlæg fra Lars Buch – Erhvervschef i Pro Varde.  
Han fortalte om igangsætning af virksomheder, og hvordan Pro 
Varde hjælper nye som eksisterende virksomheder, så der bliver 
skabt flere arbejdspladser i Varde Kommune. 
  
Blåbjerg Udviklingsråds formand Bjarne Buhl kom i sin beretning 
ind på de aktiviteter der var sket i 2018. Åben by i Nr. Nebel, ny 
film om Blåbjerg området der allerede er set af ca. 35.000 
mennesker, Strategiplanen for Blåbjerg og deltagelse i messer mm. 

Bjarne nævnte flere gange, at Udviklingsrådet er lokalt for Blåbjerg, 
og vi vil det lokale. 
 
Bjarne Buhl, Nr. Nebel og Peter Petersen, Nymindegab ønskede 
ikke genvalg til bestyrelsen, nyvalgt blev Pia Jessen, Nymindegab 
og John Bjergegaard, Nørre Nebel.     
      
Bestyrelsen: Formand  Claus Larsen,Kvong 

Næstformand  Agnethe Nielsen, Outrup  
Kasser  Herman H. Kristiansen, Lydum 
Sekretær Hanne Pedersen, Stausø 

Eigil Lauritsen, Henne 
Pia Jessen, Nymindegab 
John Bjergegaard, Nr. Nebel 
Hans K. Lund, Lunde   

  

 
 
 
 
 



KorsFeen orienterer     
 

Kom og vær med. Alle er velkomne i KorsFeen.  
 

Vi har åben hver fredag (ikke helligdage) kl. 14-16. 
Vi holder til i Klubhuset, Skolegade 20, Lunde.  
 

Fra Holland til Lunde Sogn.                   

Den 12. april 2019 kl. 14-16 kommer Roelie og Menco i KorsFeen. 

De har boet i det Syd Vestjyske i 21 år på gården Hundstoft nær 

Lunde.  

 

De vil fortælle om: 
• Hvordan det er at flytte 

fra Holland til Danmark 

og drive et 

familielandbrug med malkekøer 

• Fællestræk og forskelligheder ved højtider og 

familiebegivenheder, bryllupper og fødselsdage 

• Hvilke forskelle er der mellem Danmark og Holland?  

• Er der plads til "nye tilflyttere" i et sogn som Lunde?  

 

Alle er velkomne, der bydes på hollandsk inspireret brød og kaffe. 
 
 

 

 

 

 

orienterer 

 

FØDSELSDAG  

Den 9. april 2019 
Kirkens Korshærs butik i Lunde holder fødselsdag.  
I den anledning vil der være særligt gode tilbud i 
butikken. 
Kom forbi og gør en god handel. 

https://stock.adobe.com/dk/images/empty-chat-and-idea-bubbles-for-family-dialog/28719494


Cocktailaften i Kvong 

Sæt kryds i kalenderen fredag den 27. september 2019.  
Kvong Idrætsforening holder Cocktailaften i samarbejde med 
Vinspecialisten. 
De nærmere detaljer er endnu ikke helt på plads. 
Vi forventer en pris på omkring 200 pr. person for minimum 4 
cocktails og aftensnack. 
Reserver plads allerede nu hos Lene Højris på telefon 2341 0385. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Kom og oplev vores dejlige landsby Kvong, som har et rigt foreningsliv 

og meget andet. 

 

• Dagen byder på forårsmarked hvor der kan købes blomster og 

gødning mv. og så er der en pølse på grillen. 

• 4H støber lys og laver pandekager i Bålhuset. 

• Gymnastiksalen indvies netop på dagen. 

• KIF byder på fitness og spinning i Multihuset. 

• Der er guidet tur til vådområdet i Kvong mose. 

• Der er guidet tur i Engparken. 

• Nørkleklubben har fundet strikkepindene frem. 

• Besøg evt. ”Joans private pasningsordning”, Neder Hallumvej 41. 

• Besøg evt. børnehuset Hjørngårdsvej 1. 

• Kvong har også en stor smedeforretning. 

• Kirke og kirkehus er åbent og kirkeværge Annelise Nielsen fortæller. 

 

 

 

Åben landsby i 

Kvong 

lørdag d. 13. april 

2019 Kl. 11-14 

Kirke / kirkehus Engparken Kvong mose 



MGP Fest 
 
Over 80 feststemte børn var mødt op til et brag af en MGP-fest på 
Lunde-Kvong Skole lørdag den 2. marts 2019.  
 
Aftenen var en succes og der blev festet og danset til den store 
guldmedalje i den op pyntede sal mens rigtig mange forældre 
hyggede sig med kaffe og kage i fællesrummet.  

 
    
 
 

 
 
Tak til alle de frivillige der gjorde 
dette arrangement muligt.  
 
Lunde-Kvong Skoles Støtteforening 

  



orienterer 

 

Foredrag 
Nr. Nebel Kulturhus Sdr. Alle 21 
Alle foredrag er fra kl. 10.00 – 12.00 
Pris 50 kr. 
 
Onsdag den 10. april 
”Veteraner med PTSD - de lever jo i skoven....!!!!!” 
Veteran Michael Leuenhagen, Tjæreborg, fortæller om at være 
krigsveteran med PTSD - posttraumatisk stresssyndrom - og 
hvordan man lever med det. 

 
16 

Spis sammen  
Søndag den 7. april 12:00 – 14:00, Kulturhuset, Sdr. 
Alle 21 Nr. Nebel. 
Tilmelding senest 3 dage før til: Lise Hvelplund tlf. 21 
22 91 44 eller Kirsten Larsen tlf. 61 60 21 66 
 
 

Ture og arrangementer 
Bustur til Bornholm 

Tirsdag den 25. juni til fredag den 28. juni 2019. 
 
Yderlige oplysninger om tilbud findes i Programmet og på 
www.ældresagen.dk/varde  
 
 

Andet 
Oplæsning på Nr. Nebel Bibliotek 
Arrangementet finder sted mandag den 1. april kl. 14-16.  
Deltagelse koster 20 kr. 
Tilmelding til Lise Hvelplund tlf. 2122 9144 eller 

www.vardebib.dk/oplev 
 
Danmark spiser sammen 
Igen i år er Ældre Sagen aktiv med tilbud i uge 17. 
OBS annoncering i Vesterhavsposten i uge 14/15.  

http://www.vardebib.dk/oplev
http://www.vardebib.dk/oplev


Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

7. apr. 10.30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

14. apr. 9.00 
Gudstjeneste 
(Palmesøndag) 

Kasper Bøtker Lunde Kirke 

18. apr. 10.30 
Påskemåltidsgudstje
neste 

Kasper Bøtker Outrup Kirke 

19. apr. 10.30 
Gudstjeneste 

(Langfredag) 
Kasper Bøtker Lunde Kirke 

21. apr. 9.00 
Gudstjeneste 

(Påskedag) 
Kasper Bøtker Lunde Kirke 

22. apr. 10.30 
Gudstjenste (2. 

Påskedag) 
Kasper Bøtker Lunde Kirke 

25. apr. 14.00 
Påskegudstjeneste 
for de ældste 

Kasper Bøtker Outrup Kirke 

 

Påskemåltid 
Kom til vores traditionelle påskemåltid Skærtorsdag den 
18. april kl. 10.30 i Outrup Kirke, og lad os nyde 

påskemåltidet sammen, helt i Skærtorsdags ånd. Vel 
mødt, og rigtig glædelig påske! 

 
 

Der går kage i kirken 
Mandag den 22. april, 2. påskedag, går der kage i kirken. 
Her er der nemlig traditionen tro påskekage i Lunde Kirke 

efter gudstjenesten kl. 10.30.  
Der er aldrig nogen god grund til ikke at gå i kirke. Der er 

til gengæld mange gode grunde til at gå i kirke, og 2. 
påskedag i Lunde Kirke er der så nu en ekstra god grund! 

Alle er velkomne! 
 

 

Påskegudstjeneste for de ældste 

Torsdag den 25. april kl. 14.00 er der påskegudstjeneste for de ældste i 

Outrup og Lunde sogne i Outrup Kirke, men alle er naturligvis meget 
velkomne!  

Der er fælles gratis buskørsel fra Baunbo i Lunde og Møllegården i 
Outrup til dette arrangement. Kontakt Baunbos eller Møllegårdens 

personale for nærmere info omkring buskørslen.  

Efter gudstjenesten er der kaffe/te, boller, kage og sang på Møllegården i 
Outrup. Vi glæder os til at se Dig! 

 



 


