
August 2018 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

15. aug. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

21. aug. 17.30 Rovfugleshow med 

efterfølgende 
fællesspisning 

 

Landsbyfest 
udvalget 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunde Stadion 
 

22. aug. 19.00 Banko og kåring af 
årets navn 

23. aug. 18.30 Fodboldstævne for 
veteranhold  

Lunde 
Boldklub 

24. aug. 19.00 Swup-mesterskab  
 
 
 
Landsbyfest 

udvalget 
 

25. aug. 9.30- Morgenkaffe 

Fodboldkampe 
Børnedag 
Frokost i teltet 

Straffesparks 
konkurrence 
Fællesspisning m. 
revy og musik 

26. aug. 10.30 Oprydning efter 
Landsbyfest – Alle 
er velkommen 

29. aug. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

27. sep. - Fællesspisning Lunde Forsamlingshus 
 

 

  

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 

Grillhytten ved Frugtplantagen. 
Grillhytten må benyttes af alle og det er gratis at bruge den.  
Der er plads til ca. 45 personer i hytten.  
Man kan orientere sig via kalenderen i det aflåste skab i hytten, om 
der er ledige pladser.  
Pladser kan reserveres ved at kontakte Pernille på tlf. 5121 3452 
(opkald/sms) eller mail pernille206@hotmail.com. 
Man kan ikke forvente at have grillhytten alene, selvom man har 
reserveret pladser i den. Flest mulig skal gerne have gavn af det 

dejlige område 😊 

I løbet af de næste par måneder, forventes det at toiletbygningen 

står færdig. 
 
Hvis man har lyst til at give bidrag til rengøring og vedligehold af 
grillhytten og området, modtager Lunde Sogneforening gerne 
bidrag via mobile pay 27 349. 
 
Regler ved brug af hytten: 
• Grillhytten 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. 

• Området har naboer, så vis hensyn til dem. 
  
 

Lunde Forsamlingshus orienterer 
Det sker i Lunde Forsamlingshus: 

• Torsdag den 27. september 2018 er der fællesspisning i 
forbindelse med fremvisning af det nye gulv i den stor sal. 

• Mandag den 5. november 2018 afholdes der banko i Lunde 
Forsamlingshus. 

• Onsdag den 12. december 2018 afholdes der banko i Lunde 
Forsamlingshus. 

• Torsdag den 24. januar 2019 er der foredrag med ”Kaffe med 
Kurt”. 

 
Der afholdes ikke julemarked i Lunde Forsamlingshus 2018.  
 

Bestyrelsen for Lunde Forsamlingshus ønsker fortsat god sommer. 



Landsbyfesten i Lunde orienterer 
 

Landsbyfesten vil i 2018 foregå fra mandag den 20. – 
søndag den 26. august 2018. – Så sæt kryds i kalenderen. 
 

Program for Landsbyfesten: 
Tirsdag d. 21/8-18 Rovfugleshow med efterfølgende spisning kl. 

17.30.  
 Kl. 19.45 gudstjeneste i teltet ved Kasper 

Bødtker. 
Onsdag d. 22/8-18 Banko kl. 19.  

Kåring af ”Årets navn i Lunde”, ca. kl. 20.30. 
Torsdag d. 23/8-18 Fodboldstævne for veteranhold, fra kl. 18.30. 

Fredag d. 24/8-18 Swup-mesterskaber, kl. 19.00. 
Lørdag d. 25/8-18 Gratis morgenkaffe, kl. 9.30 – 10.30. 

Børnedag med aktiviteter for børn i alle aldre, 
bl.a. laser game og kæmpe oppustelig 
rutsjebane, kl. 10 – 12. 
Fodboldkampe for børnehold, kl. 10 – 13. 
Frokost i teltet - der serveres tarteletter med 
høns i asparges. 
Straffesparkkonkurrence, kl. 14. 
Fællesspisning (mad fra Tistrup Slagtehus) 
med revy og musik leveret af Fest-Apparatet. 

Søndag d. 26/8-18 Fælles oprydning kl. 10.30. Alle er meget 
velkommen. Dette plejer at være en meget 
hyggelig afslutning på en god uges festival. 

 
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.  

 
 

Herrefest i Kvong 
Alle mænd sæt kryds i kalenderen lørdag den 6. oktober 2018. 
Kvong Idrætsforening holder herrefest i gymnastiksalen på Kvong 
gamle skole. Nærmere info følger. 

 



Venskaber på tværs af generationer i 

Lunde 
Vi startede i september 2017 et projekt op, der handler om at 
skabe relationer - der kan udvikle sig til venskaber - på tværs af 
generationer.  
Elever fra Frøstruphave Efterskole har ugentligt besøgt borgere i 
Lunde og omegn, som har haft lyst og mod på at starte et venskab 
op med unge mennesker. Eleverne fra efterskolen har hver tirsdag 
eftermiddag, når det var muligt, besøgt deres ”ven” i deres eget 
hjem – og også haft besøg på efterskolen af borgerne fra Lunde. 
Det har været en rigtig god oplevelse for begge parter – og vi har 
oplevet, at vi har rigtig meget at give hinanden.  

Vi vil gentage succesen igen fra september 2018 – maj 2019 ved, 
at elever fra Frøstruphave Efterskole besøger folk i Lunde & omegn.  
Hvis du tænker, at du har lyst til at være med til at skabe 
venskaber på tværs af generationer her i Lunde – eller kender 
nogle, der har lyst - så kontakt enten Thorkild eller Jette på 
nedenstående telefonnumre.  
Der kræves intet for at være med – kun at man har lyst til at få 
besøg af unge mennesker! 
Besøgene vil ligge om tirsdagen fra ca. kl. 14-15, og der vil være 
en del tirsdage, hvor eleverne ikke kan, da de enten er på ferie 
eller skal noget andet på skolen. Ligeledes er det selvfølgelig muligt 

for dem, der har besøg at melde fra, når man skal noget andet. 
 
Thorkild Møller Christensen, tlf.: 5120 6185. 
Jette Nygård Andersen, Frøstruphave Efterskole, tlf.: 2197 1211. 

 
LGU og Kvong Idrætsforening orienterer 
Først i september starter ny sæson med bl.a. følgende aktiviteter: 

• Forældre / barn 
• Spillopperne (3-6 årige) 
• Superstar (0.-6. kl.) 

• Dans (0.-3. kl. samt 4.-7. kl.)  
• Volley ball 
• Quindeholdet 
• Yin Yoga 
• Voksen dans 
• Glas kunst 

 
Der kommer mere info i folder som husstandsomdeles inden længe.  



orienterer 

Spis sammen  
Kulturhuset, Sdr. Alle 21 Nr. Nebel kl. 12 – 14. 
Gør en lang søndag hyggelig i samvær med andre. 
Søndag den 2. september, kl. 12:00 – 14:00. 
Pris 50 kr. inkl. drikkevarer. 
Tilmelding senest 3 dage før til Kirsten Larsen tlf. 6160 2166. 
 
IT: 
Læs om de mange IT- tilbud i medlemsbladet. 
 
Udflugter  

• Besøg i Minibyen Varde 
Tirsdag den 7. august kl. 13. Lundvej v/ Hotel Arnbjerg. 
Pris 85 kr. 

• Cafe Stranden, Henne Strand 
Onsdag den 5. september kl. 12.30 – 15.30, 
Pris 365 kr. 

• Krondyr safari 
Torsdag den 13. september kl. 16.45. 
Mødested: Skovriddergården, Aalholtvej 1, Oksbøl, 
Deltagerpris 500 kr. 

 

 

Stemningsfoto fra Bavnbo – Skt. Hans 
 
 

  



Boganmeldelse fra Varde Bibliotek 

Peter Lund Madsen ”Dr. Zukaroffs testamente” 

At formidle hjerneforskning på et 

letforståeligt niveau er ikke for enhver, 

men Peter Lund Madsen gør det i denne 

bog, og han gør det godt. Forfatteren 

strikker en spændende historie sammen, 

som fanger læseren. I historien opsøges 

Peter Lund Madsen af Dr. Zukaroff, som 

tilbyder at hjælpe ham med at få skrevet 

bogen, og samtidig med, at vi får fortalt 

historien om Dr. Zukaroffs liv og skæbne, 

får vi en grundig gennemgang af den 

menneskelige hjerne, og beskrivelsen af 

hvordan denne fungerer. Man skal nok 

interessere sig lidt for hjerneforskning, 

for der er meget fakta i bogen, som dog er skrevet rimeligt 

forståeligt og fyldt med fine illustrationer. 

 

U lf Stark ”Åse, Åge og ånden” 

Åse og Åge er gode venner. En dag da de 

leger sammen på Skrotten, finder de en 

gammel rusten olie-kande. De opdager, 

at der trænger en lille vrissen stemme ud 

fra kanden, og før de ved af det, har de 

lært en ånd at kende. Det er Mujo, som i 

starten er temmelig gnaven, men 

efterhånden bliver rar og omgængelig, da 

de tilbyder den at de kan være venner. 

De finder ud af, at ånden er glad for både 

lakridskarameller og kage. Deres 

forældre tror, at det med ånden bare er 

noget de leger, men hvem skulle også 

kunne vide andet? Ulf Stark er en god og sjov børnebogsforfatter, 

som vi tit har læst med glæde hjemme hos os. 

  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWurTOtsHbAhUML1AKHTz6C6IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bog-ide.dk/produkt/140873/peter-lund-madsen-dr-zukaroffs-testamente-e-bog/2113153&psig=AOvVaw2Gqp_8GJ5omFsJxZuzChjT&ust=1528456530194057


KorsFeen orienterer 
 

KorsFeen  Høstfest 
Den 31. august 2018 klokken 14-16 i Outrup 
Missionshus, Stationsvej 36.  
KorsFeen inviterer alle interesserede til Høstfest. Tilmelding ikke 
nødvendig. 
Vi synger og drikker kaffe, og Morten Kargo Sørensen kommer og 
fortæller.  

Morten er født og opvokset i Outrup, bor nu med 
sin familie i Viborg og arbejder på Foulum 
Forsøgsstation. 
Morten har overtaget sine forældres landejendom 
i Outrup og kommer derfor ofte til byen; han vil 
bl.a. fortælle om, hvordan man bevarer en tæt 
tilknytning til sin hjemegn.  

 
KorsFeen er et mødested, hvor alle i alle aldre kan mødes. Folk der har boet 

her længe og folk, der lige er flyttet hertil. Et frirum hvor man drikker kaffe, 
hygger, spiller et spil eller låner en PC. Der er også mulighed for at bruge såvel 

billard- som pool-bordet. KorsFeen holder åbent hver fredag i Klubhuset i 
Lunde fra kl.14-16. 

10 frivillige står bag aktiviteten. 
 

 

Lunde Kirke orienterer 

 
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

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

9. aug. 14:30 Gudstjeneste Ann Andersen Baunbo 

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

21. aug.  19:45 Gudstjeneste i teltet Kasper Bøtker Lunde Stadion 

 

Teltgudstjeneste  

Under Landsbyfesten i Lunde er der gudstjeneste i teltet ved 

stadion tirsdag den 21. august kl. 19.45. 

ALLE er velkomne – både børn, unge og voksne! Vi glæder os 

til en festlig gudstjeneste 😊 

 



 


