Lunde Nyt
December 2020
Dato
Tid
Aktivitet
5. dec. 09.30 Snittrup jagt
7. dec. 19.30 Banko

Arrangør
Kvong-Lunde
Jagtforening
Kvong-Lunde
Jagtforening

Sted
Snittrupvej
Lunde Kro

Huspoeten har skrevet en lille julehilsen
Jeg vil male dagen blå,
tænker jeg - og går i stå.
Blå og gul er fine farver,
men november lidt bedrager.
Den er nemlig knap så fager bruger ofte farven grå.

Jeg vil male dagen grøn.
Stedsegrøn - ja, eviggrøn.
Heldigvis ej alting visner.
Nogle ting - nu jeg blot gisner lyser op iblandt det trist’ne.
Så jeg maler dagen grøn.

Jeg vil male dagen rød.
Mindes rosens røde glød.
Julens farve mig behager.
Pebernød’ en mas’, jeg bager.
Sætter julelys i stager
Jo, december males rød.

Jeg vil male dagen lys.
Med min tusch jeg sætter kryds:
Julepynt og -træ og -kager.
Julegaver, - mad og - sager.
Julekort: Det mig behager Ønsker alle GLÆD’LIG JUL.

Mvh “Huspoeten”
Lunde Nyt ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår

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.

orienterer
Kære børn i Lunde og omegn vil I ikke gerne lave
julepynt, som vi kan hænge op i på grene i
butikken? Hvis I kommer og aflevere til os i weekenderne, vil I alle
få lidt snolder med hjem. Skriv navn på og vi trækker lod om en
ekstra gave den 20. december.
Åbningstider omkring jul og nytår
Frem til og med onsdag d. 23. december åbent alle dage 7.30 19.00.
Den
Den
Den
Den
Den
Den
Den
Den
Den

24. december – Torsdag 7.30 – 11.00
25. december – Fredag LUKKET (1. juledag)
26. december – Lørdag 7.30 - 14.00 (2. juledag)
27. december – Søndag 7.30 - 19.00
28. december – Mandag 7.30 - 19.00
29. december – Tirsdag 7.30 - 19.00
30. december – Onsdag 7.30 - 19.00
31. december – Torsdag 7.30 – 14.00 (nytårsaftensdag)
1. januar 2020 – Fredag LUKKET (nytårsdag)

Julesokker og julehygge i butikken må desværre sløjfes i år på
grund af COVID19.
Forudbestilling af brød til juledagene modtages gerne

!

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

God Jul
Venlig hilsen ”Min Købmand”
Lunde

orienterer
Senior Bio
Varde Bio den 12. december.
Karl Skov er selfmade, succesfyldt ejer af en stor
elektronikfabrik, og har en kone og fem børn. De lever det gode,
privilegerede overklasseliv på Strandvejen nord for København, da
nazisterne besætter Danmark i april 1940.
Karl kæmper for at videreføre produktionen på fabrikken, men for
at beskytte sin familie og ansatte, begynder han modstridende at
producere til det tyske marked.
Det bringer ham ind i et kontroversielt samarbejde med
besættelsesmagten og medfører smertelige brud i familien.
Filmen er tekstet.

Ældre Sagen ønsker alle en god jul og et godt nytår.
Vi er som alle andre kede af, at så mange ting måtte aflyses. Vi fik
aldrig prøvet at afholde arrangementer i Forsamlingshuset.
Vi er optimister, og vi sender vores lokale medlemsblad ud lige
inden jul. Det er fyldt med mange nye og kendte tilbud.
Ældre Sagen er bekymrede for dem, der bliver alene og ensomme i
denne Corona tid.
Vær med til at tage hånd om dem.

orienterer
Julen 2020
Kom og gør en god julehandel.
Vi har mange gode ideer til advents-, kalender- og julegaver.
Åbnings- og lukketider i julen.
Lukket: den 23. – 27. og 31. december samt den 1. januar.
Åben fra kl. 13-17 den 28. - 30. december.
Normale åbningstider fra den 2. januar 2021.
Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår.
Vi takker alle, der har handlet i butikken, og alle der har doneret
penge og varer.

