
 

December 2021 
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

27. nov. 12.36 Juleoptog i Lunde Nisseudvalget Lunde Station 

27. nov. 14-17 Julemarked Børnenes 
Venner 

Kvong/Lunde 
Skole 

1. dec. 18.00 Julefrokost Brugerrådet Bavnbo 

6. dec. 19.00 Banko Kvong-Lunde 
Jagtforening 

Lunde Kro 

9. dec. 19.30 Banko Lunde Forsamlingshuset 

12. dec. 14.00 Julebanko Brugerrådet Bavnbo 

29. dec. 18.30 Julebal Lunde Kro og 
Sogneforening 

Lunde Kro 

23. jan. 09.30 Mårhunde og 
rævejagt 

Kvong-Lunde 
Jagtforening 

Kvong Smed 

 

Klubhuset på Lunde Stadion 
 

Over de sidste par år er klubhuset blevet renoveret med nyt loft, 
nyt gulv og maling. Det er blevet nogle fine lokaler som vi synes 
gerne må bruges noget mere. 
Derfor har vi besluttet, at der fremover kan holdes f.eks. 
børnefødselsdage og klassearrangementer. 
 

Det koster 100 kr. at leje klublokalet og køkken som skal afleveres 
rengjort. Hvis ikke man selv vil gøre rent koster det 300 kr. 
I køkkenet er der komfur, ovn, brødrister, kaffemaskine m.m. 

Lokalerne må også gerne benyttes til bestyrelsesmøder. 
Lokalerne reserveres ved at sende en mail til 
lundestadion@gmail.com eller ved kontakt til Ole på tlf. 2244 1056. 

 

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:lundestadion@gmail.com
mailto:lundenyt@outlook.dk


Lunde Sogneforening orienterer  
 

 

 

Lunde Kro og Lunde Sogneforening inviterer  
til julebal på Lunde Kro 5. juledag (29. decmber 2021)  
med Bjarke Nørgård trio. 
  

Kl. 18.30 – 01.30. 
 

Prisen er 300 kr. pr. person inkl. spisning. 
Tilmelding er nødvendig til kroen senest den 15.12.2021. 

Det er muligt at komme efter kl. 22.00 til en swingom, 
- det koster 100 kr. og betales ved indgangen. 

 

Vi håber at se jer til en festlig aften. 
 
 

 
 
 
 
 

 

orienterer  

Jul i Butikken i Lunde.  
Kom og gør en god julehandel. 
Vi har mange gode ideer til advents-, kalender- og julegaver. 
 
Lukke- og åbningstider i julen. 
Sidste åbningsdag inden jul er den 22. december  
Lukket: den 23.+24.+25.+26. + 31. december samt 1. og 

2.  januar 2022. 
 
Åben: 27. december til og med den 30. december kl. 13-17. 
Fra den 3. januar 2022 er det de sædvanlige åbningstider. 
 
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.  

 



Købmandsgården Bavnbo orienterer 
 

Du behøver ikke sidde alene hjemme 
og kede dig i denne mørke tid, du 
kan besøge os på Købmandsgården 
på Baunbo, Lunde, mandag til og 
med torsdag og deltage i vores 
aktiviteter kl. 13:00 og 17:00. 
 

Vi børster keramik, maler på stof, 
strikker hækler, syr, broderer, spiller 
kort……… Man kan også snakke eller 
se på. Måske du får lyst til at komme 

i gang med noget.  

 

Vi vil rigtig gerne hjælpe - så kan du 
ikke rigtig komme i gang med 
strikketøjet eller andet, så er vi 
mange erfarne som kan hjælpe. 
 

Mandag - onsdag er der åben i træværkstedet. 
Mandag (og måske andre dage) syr vi. 
Tirsdag kommer Vera og hjælper med knipling. 
 

Vi holder en kaffepause, hvor der kan købes kaffe/the og ostemad. 
Pausen afsluttes med fællessang. 
Når du er med i vores lille fællesskab kan du også deltage i vores 
andre aktiviteter, udflugter, banko mm. 
 

Besøg også vores lille butik 
med hjemmelavede ting. Lige 
nu har vi fundet lidt juleting 
frem og der er gode 
gaveideer.  
Der er også garn og andre 
hobbyting til salg. 
 

Du kan se flere billeder af 
vores aktiviteter på vores 
Facebookside:  
Købmandsgården Baunbo. 
 

 



orienterer 
 

Den 6. december kl. 14 - Julehygge på Biblioteket i Nørre Nebel. 
Tilmelding til Lise Hvelplund på tlf. 2122 9144. 
 

Den 16. december kl. 14.00 - Seniorbio i biografen i Varde. 
Her viser vi filmen ”Lille Sommerfugl”. Konstant underholdning. 
Filmen handler om den stædige landmand, Ernst, og hans 
livsledsager, Louise, der holder Guldbryllup, her pibler familiens 
hemmeligheder frem! 
 

2022 
Kulturhuset i Nørre Nebel: 
5. januar  Opstart på IPad kursus 

10. januar  ERFA-gruppe 
13. januar  Slægtsforskning 
 

Tilmeldinger se bladet. 
 

HUSK udflugt den 23. februar til Lego house og Teddybearmuseum. 
Tilmelding senest den 9. februar 2022. 
 

GOD JUL til alle og tak for god opbakning i året, der gik. 
 

 

Lunde Kirke orienterer 
 
 

Dato Tid Præst Sted 
5. dec. 09.00 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

15. dec. 09.45 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke - Børnehave / dagpleje 

19. dec. 10.30 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

21. dec. 12.00 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke - Skolen 

24. dec. 15.30 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

2. jan. 14.00 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

 
Vi glæder os til julen og alle de dejlige forberedelser. Søndag den 2. 
januar får vi Kransekage og Bobler. 
Ha en rigtig god julemåned. 
 
Hilsen Lunde Menighedsråd.  
 
 
 

Lunde Nyt ønsker alle en glædelig jul. 


