
 
 

December 2019 
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

25. nov. 19.30 Banko Lunde Forsamlingshus 

27. nov. 18.00 Julefrokost Brugerrådet Bavnbo 

28. nov. 17.30 Klyngesamarbejde mellem Kvong -  
Lydum - Lunde 

Lunde/Kvong 
Skole 

1. dec. 10.00 Julemarked i 
Lunde 

Lunde 
Sogneforening 

Købmandsgård
en, Østergade, 
Lunde 

1. dec. 11.53 Juleoptog i Lunde Juletræs-
udvalget 

Lunde Station 

3. dec. 14.30 Sang Brugerrådet Bavnbo 

7. dec. 09.30 Snittrup jagt (kun 

for medlemmer) 
Kvong-Lunde Jagtforening 

8. dec. 14.00 Julebanko Brugerrådet Bavnbo 

9. dec. 19.00 Banko Kvong-Lunde 
Jagtforening 

Lunde Kro 

16. dec. - Tilmeldingsfrist til julebal 5. juledag på Lunde Kro 

19. dec. 09.30 Rævejagt Kvong-Lunde 
Jagtforening 

Kvong Smed 

29. dec. 18.30 Julebal  Lunde 
Sogneforening 

Lunde Kro 

2. feb. 09.30 Ræveregulering  
Kvong-Lunde 
Jagtforening 

 

Lunde Station 

3. feb. 18.00 Generalforsamling 
med spisning 

Lunde Kro 

22. feb. 09.30 Ræveregulering Kvong Smed 

 

Lunde Nyt ønsker alle en glædelig jul. 
 

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 

 

JULEBAL PÅ LUNDE KRO 5. JULEDAG! 
  

Så nærmer vi os december og hvad er en jul, uden et julebal☺.  
 

Sæt derfor et stort kryds i kalenderen 5. juledag – den 29. 
december 2019 og ta´ familien, naboerne og vennerne under 
armen!!!!!  
 

Vi starter kl. 18.30 og slutter kl. 02.00. 
 

Der vil være musik og underholdning fra Bjarne Nørregaard band 
fra 18.30 til 02.00. 
 

Vi håber på stor opbakning til en festlig, sjov og 
uforglemmelig 5. juledag på Lunde Kro. 
 

Vi glæder os til at se jer alle, så fat det gode humør, kridt 
danseskoene og tilmeld jer årets julebal på Lunde Kro. 

 

Tilmelding skal ske til Lunde Kro, Anni & Egon på tlf. 7528 2002. 
 

Prisen for at deltage er 275,-kr. pr. person. 
Indgang til musik fra kl. 22 – 02 pris 125,00 kr. pr. person.  
 

Sidste tilmelding er søndag den 16. december 2019. 
 

På festligt gensyn til en uforglemmelig aften ☺ 
 

Lunde Sogneforening & Lunde Kro  

 

 

 

Julemarked i Lunde 

Søndag den 1. december 2019 fra kl. 10.00 afholdes der 
julemarked i den tidligere Købmandsgård i Østergade i Lunde. 
 

Bookning af stadeplads kan ske ved henvendelse til Winnie på tlf.: 
2734 9832. Stadeplads koster 150,-kr pr. stk. 

 

Der vil være mulighed for at købe æbleskiver, kaffe/the, 
øl/vand. 
 

 
Alt overskud fra julemarkedet går til Lunde Sogneforening. 

 



   orienterer 

 

JUL HOS ”MIN KØBMAND” 
 

Traditionen tro kan alle børn få deres JULESOKKE 

hængt op i butikken. 
 
Afleverer din            1. søndag i advent - den 1. december.  
 
Søndag den 1. december står vi klar med ekstra tilbud, 
smagsprøver, konkurrencer m.m. - så kik ind til os. 
 

Kom hver søndag i december (ifølge med voksne) og se hvad 
julemanden har gemt i din julesok. 
 
Vi glæder os til at pynte op med jeres sjove julesokker igen i år. 
 
Åbningstider omkring jul og nytår 
Frem til og med søndag den 23. december åbent alle dage kl. 7.30 
-19.00. 

 

Den 24. december – Tirsdag 7.30 – 11.00 
Den 25. december – Onsdag LUKKET (1. juledag) 
Den 26. december – Torsdag 7.30 - 14.00 (2. juledag) 

Den 27. december – Fredag 7.30 - 19.00 
Den 28. december – Lørdag 7.30 - 19.00 
Den 29. december – Søndag 7.30 - 19.00 
Den 30. december – Mandag 7.30 - 19.00 
Den 31. december – Tirsdag 7.30 – 14.00 (nytårsaftensdag) 
Den 1. januar 2020 – Onsdag LUKKET (nytårsdag) 

 
Søndag den 15. december kl. 14.00-17.00 serveres gløgg og 
julegodter, så kom ind til lidt julehygge. 
 
Forudbestilling af brød til den 24. december modtages gerne☺! 

 
Julegaveidé 
Købmandskurv fra kr. 250,- 
Gavekort, Vin, Øl, Chokolade m.m. 
 

God Jul 
Venlig hilsen ”min købmand” Lunde 



Ny indgang ved Min Købmand. 
Arbejdet med nyt indgangsparti ved Min Købmand er i fuld gang. 
Om lidt vil der desuden blive etableret et nyt indgangsparti – se 
nedenstående: 
 

 
 

 

 
Lunde-Kvong skole Støtteforening ønsker alle en glædelig jul samt 
et godt og lykkebringende nytår. 
 
Tak til alle der har støtter os og dermed skolens børn. 
 
Vi er klar til at lave arrangementer i 2020, hvor vi ligger ud med 
MGP.  



Klyngesamarbejdet orienterer 
 

Næste og sidste workshop i klyngesamarbejdet er planlagt til 

torsdag den 28. november 2019 kl. 17.30 på Lunde/Kvong Skole, 
hvor der også serveres en let aftensmad.  
 
Håber på stor opbakning denne aften. 
 

Tilmelding senest tirsdag den 25. november 2019 til: 
Kvong -  Ulla Tromborg,  tlf.nr.: 2125 2631 
Lunde -  Frits Anneberg, tlf.nr.: 2087 0700 
Lydum -  Herman H. Kristensen, tlf. nr.: 2371 5220 

 

 

Hjerter & Englebasser orienterer 
 

Julestue igen i år hos Hjerter og Englebasser- kig forbi og bliv 
inspireret til årets dekorationer. 
 

Åben hver lørdag kl. 10-14 (OBS - I år har jeg kun åben om 
lørdagen) bortset fra 1. søndag i advent, hvor der er åben kl. 10-
15. 
 

Fra 1. januar 2020 vil der ikke længere være fast åben om lørdagen 

- men jeg tager fortsat gerne mod bestillinger.  
 

Du finder mig på Nørlundvej 6, Lunde. 
 

Julehilsner Heidi     



Købmandsgården Bavnbo orienterer 
 

I den Gamle Købmandsgårds lille butik på Bavnbo har vi fundet 

julesagerne frem. Her er rigtig mange gode gaveideer, også små 
ting til pakkespil mm.  
Vi har åben mellem kl. 13 og 17 mandag til torsdag, HUSK 
KONTANTER. 
OBS sidste åbningsdag inden jul er den 5. december 2019. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bavnbo orienterer   

Søndag den 8. december kl. 14:00 holder vi julebanko med 

præmier, og der vil blive serveret gløgg og æbleskiver. 
Glæder os til at se jer til en hyggelig 2. søndag i advent. 
  
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
Mange tak for hyggeligt samvær i det gamle år. 
 
Håber mange vil støtte op om vores arrangementer i det nye år. 
Alle er velkommen!  



Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

1. dec.  10.30 Gudstjeneste og 

fernisering 

Kasper Bøtker Lunde Kirke 

8. dec. 09.00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

15. dec. 19.00 Luciagudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

17. dec. 09.30 Børnegudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

19. dec. 12.00 Juleafslutningsgudst
jeneste 

Kasper Bøtker Lunde Kirke 

22. dec. 10.30 Børnegudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

24. dec. 13.30 Juleaftens 
gudstjeneste 

Kasper Bøtker Lunde Kirke 

25. dec. 10.30 Juledags 
gudstjeneste 

Kasper Bøtker Lunde Kirke 

26. dec. 09.00 2. juledags 

gudstjeneste 

Kasper Bøtker Lunde Kirke 

1. jan.  16.00 Nytårsdags 

gudstjeneste 

Kasper Bøtker Lunde Kirke 

 

Fernisering af maleri i Lunde Kirke. 

Lunde Menighedsråd inviterer søndag den 1. december i forbindelse med 

gudstjenesten kl. 10.30 til fernisering af et gammelt maleri af 1897. 

Maleriet er et billede af Jesus, der er på besøg hos søskendeparret Martha og 

Maria.  

Det er et maleri, som har stået i Lunde Kirke i mange år, men i ca. 1938 blev 

maleriet taget ned fra kirkerummet ved et provstesyn. Provsten kunne ikke 

lide billedet. Dette var daværende menighedsrådsmedlem Jens Pedersen, 

Hundstoft ikke begejstret for, for som han sagde: Hvis prædiken var lidt 

”tynd”, var det rart at have noget smukt at se på. 

Siden har billedet hængt på bagsiden af alteret. 

Det nuværende menighedsråd ved Lunde Kirke har fået maleriet konserveret 

hos Ølgod Konserveringscenter. 

Kom og se det flotte maleri søndag den 1. december (1. søndag i advent) kl. 

10.30 i Lunde Kirke. 

Efter gudstjenesten serveres der aspargessuppe, kaffe og en småkage i 

forsamlingshuset. Pris kr. 25,00 pr. person. 

Af hensyn til køkkenet er der tilmelding til Anette Stammose tlf. 30110265 

eller på mail Anette@Stammose.dk. Tilmeldingsfrist den 26. november. 

mailto:Anette@Stammose.dk


 


