
 

August 2019 
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

21. aug. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

Uge 33  Landsbyfest i Lunde, på Lunde Stadion 

3. sep. 19.30 Opstart Volley LGU og Kvong 
IF 

Nr. Nebel 
Idrætscenter 

5. sep. 17.00 Open by night Støtteforening 
for skolen 

Lunde / Kvong 
Skole 

9. sep.  Sæsonstart LGU 
og Kvong IF 

LGU og Kvong 
IF 

Gymnastiksal 
Lunde eller 
Kvong 

12. sep. 10-
15.30 

Højskoledag Menighedsråd i 
Blaabjerg, 
Ældre Sagen og 
tilskud fra 
Brandkassen 

Lunde Kro 

 

 

Højskoledag på Lunde Kro 
 

Der er allerede nu udsolgt til Højskoledag den 12. september 2019 
på Lunde Kro og der står mange på venteliste. 
 
Hvis du har købt/bestilt billet, men bliver forhindret i at deltage, 
modtager vi gerne afbud, og du kan få evt. indbetalte penge retur. 
 

Henvendelse skal ske til Lise Hvelplund på tlf.: 2122 9144 eller på 
mail: lisehv@bbsyd.dk 

 
 

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:lisehv@bbsyd.dk
mailto:lundenyt@outlook.dk


Lunde Sogneforening orienterer 
 

Grill hytten i frugtplantagen 
Grill hytten må benyttes af alle og det er gratis at bruge den. Der 
er plads til ca. 45 personer i hytten og nu er der lys og strøm i 
hytten. 
 

Man kan ikke forvente at have grill hytten alene, selvom man har 
reserveret pladser i den. Flest mulig skal have gavn af det dejlige 

område 😊. Man kan orientere sig via kalenderen der hænger i det 

aflåste skab i hytten, om der er ledige pladser. 
Pladser kan reserveres ved at kontakte Pernille på tlf. nr. 51213452 
– sms / opkald eller mail til pernille206@hotmail.com  
 

Toiletbygningen er færdig og er åben det meste af året. Den bliver 
låst af når vi nærmer os vinteren. Vi vil forsøge at der altid er 
toiletpapir og håndsæbe til fri afbenyttelse. 
 

REGLER VED BRUG AF HYTTEN: 
Grill hytten og området skal behandles ordentligt. 
Det der bringes til hytten og området, har man selv ansvar for at få 
fjernet igen. Vær opmærksom på at der ikke er affaldsspande, så 
medbring selv affaldssække. 
Toilettet skal gøres rent efter brug. Der står spand, 
rengøringsmiddel og klude til rengøring i toiletbygningen. 
 

Hvis nogen har lyst til at give et bidrag til vedligeholdelse af hytten, 
samt rengøring af toilettet, kan pengene indbetales på konto 9682 
0000666017 eller mobilepay 27349. 
 

Med venlig hilsen - Sogneforeningen 
 

mailto:pernille206@hotmail.com


Landsbyfesten i Lunde orienterer 
 

Landsbyfesten vil i 2019 foregå fra tirsdag den 13. – søndag 
den 18. august. – Så sæt kryds i kalenderen. 
 

Program for Landsbyfesten: 
Tirsdag d. 13/8 Mind-show kl. 17.30. 

Byg-selv burger kl. 18.15.  
 Skumrings - telt - gudstjeneste ved Kasper 

Bødtker kl. 19.45. 
 
Onsdag d. 14/8 Banko kl. 19.  

Kåring af ”Årets navn i Lunde”, ca. kl. 20.30. 
 

Torsdag d. 15/8 Intro- / træningsaften forud for Swup-
mesterskabet, kl. 18.30. 

 
Fredag d. 16/8 Swup-mesterskaber for alle, kl. 19. 
 
Lørdag d. 17/8 Børnefodbold for 3- og 5-mands hold, kl. 9. 

Gratis morgenkaffe, kl. 9.30 – 10.30. 
Spring for alle, kl. 9.30. 
Lunde Cup, Fodboldstævne for U11 & U12, kl. 10. 
Børnedag for små og stor, kl. 10. 
Cykelringridning, kl. 10.30. 
Frokost i teltet – Lasagne med salat, fra kl. 
11.30. 
Cykel-orienteringsløb for alle, fra. kl. 12.30. 

 
Fællesspisning med tapas, kl. 18.30. 
Musik ved: Fest-Apparatet. 
Underholdning: Årets ”Lunde revy”. 

 
Søndag d. 18/8 Fælles oprydning kl. 10.30.  

Alle er meget velkommen. Det plejer at 
være en hyggelig afslutning på en uges fest. 

 
 
 

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.  



Lunde/Kvong Skole støtteforening 

orienterer 
 

 

  



LGU og KIF orienterer 

Opstart af ny sæson i LGU og Kvong IF med følgende aktiviteter: 

• Forældre / barn 
• Spillopperne (3-6 årige) 
• Superstar (0.-6. kl.) 
• Dans (0.-3. kl. samt 4.-7. kl.) 
• Voksen dans 
• Børnesangkor 
• Volley ball 
• Bookning af badmintonbane 
• Quindeholdet 
• Yin Yoga 

• RAKU for begyndere 
 

Der kommer mere info i folder som husstandsomdeles inden længe. 
 

Fodbold på Lunde Stadion 
 

Dato Tid Række / pulje Hjemmehold Udehold 

5. aug. 19.00 Herrer Veteraner  Blåbjerg Veteraner Alslev SK 

12. aug. 19.00 Herrer Veteraner  Blåbjerg Veteraner ØB/IF 92 

15. aug. 18:00 U12 Drenge C/8  Blåbjerg Fodbold Sønderris SK 

17. aug. 15:00 Herrer Serie 2 Blåbjerg BK Hviding IF/Kvik 70 

18. aug. 11:00 U14 Drenge Liga 5  Blåbjerg Fodbold Andrup/Tjæreborg 

19. aug. 18:00 U12 Piger C/8  Blåbjerg Fodbold Grindsted GIF 

20. aug.  19:00 Herrer Serie 5  Blåbjerg BK HTS 

24. aug. 10:00 U9 Drenge C/5 Lunde/Kvong Sønderris SK (1) 

24. aug. 14:00 Herrer Serie 2  Blåbjerg BK Videbæk IF  

25. aug. 11:00 U14 Drenge Liga 5 Blåbjerg Fodbold Højer/Bredebro 

25. aug. 15:30 U14 Piger Liga 2  Blåbjerg Fodbold Bramming B 

25. aug. 17:00 U19 Drenge Liga 3  Blåbjerg Fodbold Tarm IF  

25. aug. 19:00 Herrer Serie 5 Blåbjerg BK Ølgod IF 

26. aug. 18:00 U12 Drenge C/8  Blåbjerg Fodbold Sædding/G IF 

26. aug. 18:40 U11 Piger C/8  Blåbjerg Fodbold Hviding IF 

26. aug. 19:20 U11 Drenge/5  Blåbjerg Fodbold Ølgod IF 

26. aug. 18.45 Herrer - veteraner  Blåbjerg Veteraner Andrup 

27. aug. 18:00 U12 Drenge B/8  Blåbjerg Fodbold Spangsbjerg IF 

27. aug. 18:00 U13 Drenge C/8  Blåbjerg Fodbold Skovlund/Ansager 

29. aug. 18:00 U12 Drenge C/8  Blåbjerg Fodbold Varde IF 

29. aug. 18:00 U12 Piger C/8  Blåbjerg Fodbold Varde IF 

31. aug. 10.40 U11 Piger C/8  Blåbjerg Fodbold HTS 



Lunde Forsamlingshus orienterer 

FOREDRAG MED KARIN TORP 

Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 19.30, Lunde Forsamlingshus. 
 

Skru op for livsglæden og arbejdsglæden. Kunsten er at lade 
livsglæde og arbejdsglæde gå hånd i hånd. 
Især med et glimt i øjet når dagligdagen kører derud af. 
 

Karin Torp vil tage pulsen på hvad der rører sig i vores liv og især 
hvordan vi kan værne om gnisten i vores liv og arbejdsliv. 
 

At være både mor/far, ægtefælle/single/enke, lønmodtager / 
selvstændig / arbejdsløs, bedsteforældre, senior m.m. og samtidig 
dyrke bl.a. venskaber, fritidsaktiviteter, motion og spise sundt, 
kræver nogle tanker om hvad livskvalitet er i mit liv og hvordan jeg 

værner om min trivsel og udvikling. 
 

Foredraget vil være krydret med eksempler fra dagligdagen og give 
lattermusklerne motion og hjernen noget at tænke over. 
Det vil blive svært at genfortælle foredragets indhold, så prøv om i 
er par, venner, naboer og få denne oplevelse sammen. 
 

Karin Torp: Socialpædagog med egen konsulentfirma. Har arbejdet i 
forskellige institutioner og mange års erfaringer med familiebe-
handling. Underviser i børns og unges udvikling, kommunikation og 
personaleudvikling. Har meget fokus på livsglæde, arbejdsglæde og 
motivation på arbejdspladser og i vores liv - også når livet gør ondt. 
 

Entre: 100 kr. inkl.  kaffe. 
KØB af billet kan ske på mobile pay: box12851. 
 

På gensyn - Bestyrelsen i Forsamlingshuset 

 

Bavnbo orienterer 
 

Stemningsfoto fra Sankt Hans aften på Bavnbo. 
 

  



orienterer 
 

Velkommen til en ny sæson. 
Vi håber, I synes om vores nye program - der er rift om turene/ 
arrangementerne. Der er ledige pladser til turen til Heimdal 
Entofarm den 24. oktober og juleturen til Århus. Der er arrangeret 
en ekstra tur til Hr. skov den 19. november. 
 

Men vi har meget andet at byde på, f.eks. foredrag og kurser. 
Husk tilmeldinger til IT-kurser - se programmet. 
 

Spis sammen 
Kulturhuset, Sdr. Alle 21, Nr. Nebel kl. 12 – 14. 
Gør en lang søndag hyggelig i samvær med andre. 
 

Søndag den 1. september, 6. oktober og 3. november. 
Pris 50 kr. inkl. drikkevarer. 
Har du svært ved at komme til Nr. Nebel, giv besked ved 
tilmeldingen. 
 

Tilmelding senest 3 dage før til: 
Lise Hvelplund tlf.: 2122 9144 eller Kirsten Larsen tlf.: 6160 2166. 
 

 

Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

4. aug. 10:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

8. aug. 14:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

13. aug. 19:45 Teltgudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Stadion 

25. ug. 9:00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

 

Teltgudstjeneste 
Man må sige, at sidste års teltgudstjeneste til Landsbyfesten i 

Lunde var en stor succes!  
Der var både stort fremmøde og særdeles god, 
munter og løssluppen stemning – helt i 

Landsbyfestens ånd. Derfor gentager vi 
succesen igen i år med gudstjeneste i teltet 
under Landsbyfesten i Lunde. 

Gudstjenesten afholdes i teltet på adressen Lunde Stadion, 
Skolegade 20, Lunde, 6830 Nørre Nebel. Vi glæder os til at se både 
børn, unge, voksne og barnlige sjæle til endnu en festgudstjeneste 
ved Landsbyfesten i Lunde! 
ALLE er hjerteligt velkomne! ☺ 



 

 


