
 

 
August 2020 
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

11. aug. 19.00 Orienteringsmøde Menighedsrådet Konfirmationss

tuen, Lunde 
Præstegaard 

8. sep. 19.30 Opstart Volley LGU og Kvong 
IF 

Nr. Nebel 
Idrætscenter 

7. sep.  Sæsonstart LGU 
og Kvong IF 

LGU og Kvong 
IF 

Gymnastiksal 
Lunde eller 
Kvong 

15. sep. 19.30 Generalforsamling Lunde Forsamlingshus 
 

 

 

Bavnbo orienterer 
  
Vi må desværre også aflyse Banko i august, så bankopladerne må 
samle støv lidt endnu. 
Men vi håber virkelig på, at vi snart får grønt lys, så vi kan mødes 
igen!!! 
På forhåbentligt snarligt gensyn!!! 
  
Venlig hilsen Brugerrådet. 
 

  

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 
 

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


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.) 
• Volley ball 
• Bookning af badmintonbane 
• Quindeholdet 
• Yin Yoga 
• Senior idræt 
• RAKU for begyndere 

 
Der kommer mere info i folder som husstandsomdeles inden længe. 
 
 
 

Lunde Forsamlingshus orienterer 

Årets generalforsamling er flyttet til tirsdag den 15. september kl. 
19.30. 
En stort tak skal lyde for de medlemsbidrag vi har modtaget. 
 

Den heldige vinder blandt medlemsbidrag blev: Astrid Henriksen. 
 
 
Dortea Uggerhøj lægger vejen forbi 
Forsamlingshusets igen - det bliver den 4. 
november 2020.  
 
Se mere på hendes hjemmeside: 
www.Dortea.dk    
 
Med hilsen  

 
Bestyrelsen 
Forsamlingshuset 

 

 
 

http://www.dortea.dk/


orienterer 
 

IT Kurser efterår 2020 
 
Nørre Nebel, Kulturhuset Sdr. Alle 21 
 
Windows 10 
5 gange. Første gang onsdag den 9. september kl. 10-12. 
Er du kørt lidt sur i Windows10 og har mistet overblikket, så kom 
og vær med. Vi koncentrerer os dels om at få styr på de forskellige 
programmer og dels om at hjælpe dig til et bedre overblik. 
Pris 75 kr. 
Tilmelding senest den 1. september til: Lise Hvelplund. 

lisehv@bbsyd.dk tlf. 2122 9144.  
 
 
Slægtsforskning for begyndere og let øvede 
10 gange. Første gang torsdag den 10. september kl. 10 – 12. 
Kom og lær hvordan man kommer i gang med eller arbejder videre 
med slægtsforskning. 
Medbring PC. 
Pris 100 kr. 
Tilmelding senest den 5. september til: Lise Hvelplund. 
lisehv@bbsyd.dk tlf. 2122 9144. 
 
 
ERFA gruppe  
5 gange. Første gang den 21. september kl. 10 – 12. 
Dette er erfagruppe, hvor der udveksles erfaringer med 
programmer, der kører under Windows 10. 
Instruktører fra Ældre Sagen bidrager med erfaringer i 
tekstbehandling, regneark, og tegning med LibreOffice, 
billedbehandling med Photofiltre, fremstilling af fotobøger med 
CEWE og digitalisering af gamle filmstrimler med negativer, 
lysbilleder i rammer samt papirbilleder. 
 

Det er gratis at deltage i ERFA gruppe. Medbring PC. 
Tilmelding senest den 15. september til: Lise Hvelplund. 
lisehv@bbsyd.dk tlf. 2122 9144. 
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Afskedsgudstjeneste og afskedsreception. 
Vores præst gennem de sidste 8½ år Kasper Bøtker har søgt og 
fået nyt embede i Odder-Tunø pastorat. 
Lunde Menighedsråd inviterer i den anledning alle til 
aftengudstjeneste  

torsdag den 13. august kl. 17. 

 
Efterfølgende er der afskedsreception på Lunde Kro kl. 18. Lunde 
Menighedsråd er vært med 2 stk. smørrebrød, 1 ostemad samt 
kaffe/te med kage. Drikkevarer er for egen regning. 
 
Tilmelding er nødvendig, da vi på nuværende tidspunkt ikke kender 
retningslinierne for forsamling og afstand, og hvis ikke alle tilmeldte 
kan være i kirken og på kroen, vil først til mølle princippet blive 
anvendt. 
Tilmelding til: Anette Stammose tlf. 3011 0265 eller mail 
Anette@Stammose.dk. 
Lunde Menighedsråd håber på stor opbakning til arrangementet. 

 
 

Valg til menighedsrådet 
Husk vi har orienteringsmøde i Konfirmandstuen ved Lunde 
Præstegaard tirsdag den 11. august kl. 19.00. 
Vi vil fortælle om arbejdet i menighedsrådet, hvilke visioner har vi 
og vi vil også gerne høre dine ideer.  
På hvilke måder skal kirken fylde i vores lokalsamfund – skal vi lave 
flere spisesammenaftner og hvordan holder vi fast i de gode 
traditioner. 

Det bliver en spændende periode i menighedsrådet. Vi skal jo også 
vælge ny præst.  
Valget til menighedsrådet afholdes den 15. september 2020.  
Så har du lyst til at høre mere om arbejdet og komme med din 
mening er du velkommen til mødet! Vi ses! 
På vegne af Lunde Menighedsråd. 
 
Thorkild Møller Christensen 
Formand Lunde Menighedsråd. 

mailto:Anette@Stammose.dk
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Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

2. aug. 9:00 Gudstjeneste Ann Andersen Lunde Kirke 

9. aug. 9:00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

13. aug. 14:30 Plejehjemsgudstjeneste Kasper Bøtker Baunbo 

13. aug. 17:00 Afslutningsgudstjeneste* Lunde Menighedsråd Lunde Kirke og 

Kro 

16. aug. 14:00 Friluftsgudstjeneste Lunde Menighedsråd 

og Arne Aa 

Lunde Barfred 

23. aug. 9:00 Gudstjeneste Arne Aa Lunde Kirke 

30. aug. 10:30 Gudstjeneste Arne Aa Lunde Kirke 

6. sep. 10:00 Konfirmation Kasper Bøtker Lunde Kirke 

*= Husk tilmelding til afskedsreceptionen på Lunde Kro til Anette Stammose, tlf. 

3011 0265. 

 

Af hjertet tusind tak for denne gang! 
Det er sørgmodigt og samtidig med stor glæde, at jeg kan 

fortælle, at jeg pr. 15. august 2020 er blevet ansat som 
sognepræst i Odder-Tunø Pastorat, 22 km syd for Århus. 

Det betyder også, at min tid som sognepræst i Lunde og 

Outrup sogne desværre nærmer sig sin afslutning.  
 

Jeg har været utroligt glad for min tid som præst i Lunde og Outrup 

sogne, hvor min familie og jeg har lært en masse fantastiske mennesker 
at kende! Tiden som præst i Lunde-Outrup er et kapitel af mit liv, jeg 

altid vil tænke tilbage på med stor glæde og mange gode minder. 
Jeg glæder mig meget over den tid, vi har haft i Vestjylland, og ser 

samtidig meget frem til at komme geografisk tættere på vores familie i 

Århus-området og Nordjylland, så vores børns bedsteforældre kan blive 
en større del af vores børns liv. Det har ligget mig meget på sinde 

gennem denne særdeles svære beslutning. For det har det været.  

 
At flytte fra embedet i Lunde-Outrup har utvivlsomt været den sværeste 

beslutning i mit liv.  

Jeg er fyldt med glæde og taknemmelighed over den tid, vi har haft i 

Vestjylland. Den tid vil jeg altid bære med mig videre i mit hjerte med 

glæde. 

 
Jeg kommer heldigvis til at konfirmere konfirmanderne fra Outrup og 

Lunde sogne den 5.-6. september i år. Det betyder meget for mig at 

afslutte min embedstid i Lunde-Outrup på den måde. For det at have 
konfirmander ser jeg som noget af det mest opbyggelige, meningsfulde 

og livsbekræftende ved at være præst. 



Jeg ønsker alle i Lunde og Outrup sogne alt godt fremover og håber 

at se Jer til afskedsgudstjeneste i Lunde Kirke torsdag den 13. 

august kl. 17 med efterfølgende afskedsreception på Lunde Kro. 
Tilmelding til Anette Stammose fra Lunde Menighedsråd på tlf. / SMS 

3011 0265 eller mail: anette@stammose.dk.   

 
De bedste og varmeste 

sommerhilsner fra Sognepræst Kasper Bøtker. 

 
 

Hvad kommer der så til at ske nu? 

Stillingen som kirkebogsførende sognepræst i Lunde-Outrup Pastorat er 
som bekendt vakant fra 15. august 2020. Biskop Elof Westergaard har i 

den anledning i første omgang ansat Arne Aa som vikarierende 
sognepræst i embedet. Arne Aa forventes at tiltræde som vikar i 

embedet den 15. august 2020 og vil forventeligt være ansat til den 31. 

december 2020. Menighedsrådene håber at kunne ansætte ny 
bosiddende kirkebogsførende sognepræst i begyndelsen af det nye år. 

Jeg håber, I vil tage godt imod Arne Aa i sognene og kirkerne! 

De bedste hilsner fra Kasper. 
 

 

Konfirmation 2020 
Pga. Covid-19 er årets konfirmationer som bekendt blevet flyttet. 

Der er konfirmation i Lunde Kirke søndag den 6. september 2020 

kl. 10.00.  
 

Følgende skal konfirmeres: 

1. Silke Bisgaard, Barfredsvej 20, Lunde, 6830 Nørre Nebel 
2. Robert Laulund Bruun, Skolegade 26, Lunde, 6830 Nørre Nebel 

3. Mike Skov Hansen, Skjedsbølvej 45, Lunde, 6830 Nørre Nebel 

4. Signe Stage Jeppesen, Kastkærvej 40, Lunde, 6830 Nørre Nebel 
5. Maja Kousgaard Jøker, Mosevangen 2, 6710 Esbjerg V 

6. Caroline Lund Larsen, Præstevænget 6, Lunde, 6830 Nørre Nebel 

7. Lars Henrik Haugli Laulund, Nørlundvej 12, Lunde, 6830 Nørre 
Nebel 

8. Esben Vigen Løvbjerg Modvig, Storegade 38, 1, 6855 Outrup 

9. Ditte Nørgaard Permin, Vejlkærvej 61, Lunde, 6830 Nørre Nebel 
10. Lasse Lyhne Poulsen, Kløvbakken 42, 6855 Outrup 

11. Phillip Wendt Winther Reersdorff, Kvongvej 440, Kvong, 6800 

Varde 
12. Andrea Schmidt Thøgersen, Kvongvej 211, Kvong, 6800 Varde 

 

 
Telegrammer kan indleveres i Lunde Forsamlingshus fra kl. 9.00. Husk 

navn og nummer. 
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