
December 2018 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

2. dec. 14.06 Juleoptog i Lunde Juletræsudvalget 
Lunde 
Station 

2. dec. 15.00 Guirlandehygge Min Købmand 
Min 

Købmand 

2. dec.  
Frist for indlevering af julesok samt guirlande ved 
Min Købmand 

3. dec. 19.30 Bankospil 
Kvong Lunde 
Jagtforening 

Lunde Kro 

4. dec. 14.30 Sang Brugerrådet Bavnbo 

5. dec. 18.00 Julefrokost Brugerrådet Bavnbo 

8. dec. 09.30 Snittrupjagten Kvong Lunde Jagtforening 

12. dec. 19.30 Banko Lunde Forsamlingshus 

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

16. dec. 
13.30
-17 

Julehygge Min Købmand 
Min 
Købmand 

16. dec. 14.00 Julebanko Brugerrådet Bavnbo 

29. dec. 18.30 Julebal 
Lunde 
Sogneforening 

Lunde Kro 

20. jan. 09.30 Rævejagt Kvong Lunde Jagtforening 

24. jan. 19.30 
Foredrag ”Kaffe 
med Kurt” 

Lunde Forsamlingshus 

 

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


JUL HOS ”MIN KØBMAND” 

 

Traditionen tro kan alle børn få deres JULESOKKE 
hængt op i butikken. 
     

Afleverer din         før 1. søndag i advent (den 2. december 2018). 
 

 
Kom hver søndag i december (ifølge med voksne) og se hvad julemanden 
har gemt i sokken til dig. 
Vi glæder os til at pynte op med jeres sjove julesokker igen i år. 
 
 
Åbningstider omkring jul og nytår 

Fra søndag d.16. til søndag d. 23. december åbent fra Kl. 7.30 -19.00 
 

Den 24. december, mandag 7.30 – 11.00 
Den 25. december, tirsdag LUKKET (1. juledag) 
Den 26. december, onsdag 7.30 - 14.00 (2. juledag) 
Den 27. december, torsdag 7.30 - 19.00 
Den 28. december, fredag 7.30 - 19.00  
Den 29. december, lørdag 7.30 - 19.00 
Den 30. december, søndag 7.30 - 19.00       
Den 31. december, mandag 7.30 – 14.00    
Den   1. januar, tirsdag LUKKET (nytårsdag) 
 
 

Søndag den 16. december kl. 13.30-17.00 
Serveres gløgg og julegodter, så kom ind til lidt julehygge. 
 
Forudbestilling af brød til den 24. modtages gerne☺! 
 
 

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

 

God Jul 
Venlig hilsen ”min købmand” Lunde 

  



Min Købmand orienterer 

GUIRLANDE-HYGGE   
Konkurrencen om at vinde 10.000kr. til din by er i fuld gang. 
 
Det gælder om at vi får lavet den længste guirlande i Min 
Købmand. 
 
Kom ind med din guirlande og byg på, så den bliver rigtig lang. 
 
Der bliver uddelt 4 x 10.000kr. på landsplan til et lokalt formål i 
byen. 

Vi sætter slutspurten ind søndag den 2. december - Så der er 
GUIRLANDE-HYGGE i butikken Min Købmand Lunde søndag den 
2. december 2018. 
 
Vi har guirlandepapir, strimler samt sakse og lim klar! 
Fra kl. 15.00 er der kaffe, saftevand og kage mm. til alle der vil 
være med. Det er for alle aldre.  
 

Venlig hilsen Min Købmand, Lunde 
 

 
 
Liv i Lunde orienterer 

Køb Julegaven lokal. Du kan igen i år købe " VestJydske Fortællere" 
hos Lis, Min Købmand.  
Bogen udkommer i en ny udgave i år. Folk, som er opvokset 
i lokalmiljøet omkring Varde skriver nogle spændende historier om 
deres barndom, ungdomsliv og voksenliv og om spændende 
episoder i deres liv. Bogen er god læsning i skumringen, efter en 
god middag eller lige før middagssøvnen.  

Bogen indeholder historie om tiden for lidt siden og nyttig viden om 
vores forældre og bedsteforældre. 
I år er det bl.a.  Rigmor Jensen, Outrup der skriver om " Det at 
vokse op på Frøstrup Hede og om det at gå i skole i 
Frøstrup, som dengang havde ca. 50 elever. 
 
Køb den til en god ven eller en du gerne vil overraske.  
Overskuddet ved salget af bogen går ubeskåret til Liv i Lunde aps. 



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 2018 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 Anni & Egon, Lunde Kro på tlf. 7528 2002. 
 

Prisen for at deltage er 275,-kr pr. person  

Indgang til musik fra kl. 22 – 02 pris 125,00 pr. pers.  
 

Sidste tilmelding er søndag den 16. december 2018. 
 

På festligt gensyn til en uforglemmelig aften☺ 
 

Lunde Sogneforening og Lunde Kro  
 

 

 

 

KorsFeen orienterer 
 

KorsFeen holder juleferie den 21. december 

og den 28. december. 

KorsFeen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 
Vi takker alle, der har deltaget og bidraget til, at KorsFeen er et 
godt sted at komme. 
 



Lunde Kro   

 
Fredag den 26. oktober 2018 inviterede Lunde Kro på en let 
anretning med øl og snaps. Pris for deltagelse var 200,-kr. 
 

De 200,-kr som det kostede at deltage gik ubeskåret til Knæk 
Cancer 2018.  
 

Der deltog godt 150 personer i arrangementet. Flere af deltagerne 
bidragede med mere end de 200,-kr. 
 

Lunde Kro oplyser, at de via Facebook har modtaget bidrag fra 
personer som ikke kunne deltage i spisningen. 
 

Køkken og serveringspersonalet på Lunde Kro bidrog også til 
indsamlingen, ved at arbejde gratis i forbindelse med dette 
arrangement. 
 

Lokale damer har siden april 2018 stikket karklude, ørevarmer/ 
pandebånd og sokker som de har solgt. Hele beløbet fra salg er 
givet til Knæk Cancer sammen med beløbet fra Lunde Kro. Salg af 
strikketøj medførte godt 7.000 kr. 
 

I alt blev der fra arrangementet på Lunde Kro bidraget 

46.200,-kr til Knæk Cancer indsamlingen. 
 

 
 

Se flere foto på Lunde Nyt hjemmeside.  



Koncert med Lis Sørensen på Lunde Kro  
 

Torsdag den 8. november 
2018 var der koncert med 
Lis Sørensen & band på 
Lunde Kro.  
 
En fin koncert med fuld sal 
til såvel koncert som 
spisning forinden. 
 

 
 

P-pladsen (og 
gade) var også 
godt fyldt ifm. 

koncerten 😉 

 
 
 

 
 
 

Bavnbo orienterer 
 

Julefrokost 

Onsdag den 5. december 2018 kl. 18:00 holder vi julefrokost på 
Bavnbo. Vi håber mange vil komme og være med til en hyggelig 
aften.  
 

Tilmelding senest den 3. december 2018 til Ellen tlf.: 7528 2057 / 
2575 7509 eller Sine tlf.: 7528 2047 / 4219 8461. 
  
Julebanko 

Søndag den 16. december 2018 kl. 14:00 er der julebanko, hvor 

der vil være fine præmier. Der serverer gløgg og æbleskiver.  
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig 3. søndag i advent. 
  
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
Mange tak for hyggeligt samvær i det gamle år. 
Julehilsen fra Brugerrådet. 

  



Kvong Lunde Jagtforening orienterer 
BANKOSPIL 

Kvong/Lunde Jagtforening afholder bankospil på Lunde Kro 

mandag den 3. december 2018 kl. 19.30. Pladerne koster 15 

kroner stykket. Der vil blive spillet 10 spil, hvor man kan 

vinde på 1 række som giver 2 kyllinger, 2 rækker giver 1 

flaske vin og 1 and, og pladen fuld giver en kalkun. Der vil også 

blive spillet 2 spil, hvor man kan vinde 1 flot købmandskurv, 

på en fuld plade.  

Alle er velkomne, også selvom man ikke er medlem af 

Jagtforeningen.  

 

Snittrup Jagten 

Kvong/Lunde Jagtforening afholder jagt for medlemmer 

af foreningen, lørdag den 8. december 2018 kl.9.30 i 

krydset Kvongvej/Snittrupvej.  

Jagt leder: Emil Henriksen. 

 

Rævejagter 

Kvong / Lunde Jagtforening afholder rævejagt søndag den 20. 

januar 2019 kl. 9.30. Vi mødes efterfølgende på Lunde Kro til gule 

ærter. 

 

Der afholdes en regulerings jagt på ræv / mårhund søndag den 3. 

februar 2019. Vi mødes forinden jagten ved Smeden i Kvong kl. 

9.30. 

 

Der afholdes desuden reguleringsjagt på ræv / mårhund søndag 

den 24. februar 2019. Vi mødes forinden jagten ved Lunde Kro kl. 

9.30. 

 

Generalforsamling 

Der afholdes generalforsamling på Lunde Kro den 20. februar 2019 

kl. 19.00. Foreningen vil igen give aftensmad og tilbehør fra kl. 

18.00. Tilmelding er nødvendig. Mere info i januar 2019. 

 

Kvong Lunde Jagtforening – Søren Panduro, tlf. 42339028. 
 



orienterer 
 

Foredrag.  
Onsdag den 12. december Kulturhuset i Nørre Nebel kl.10-12 
 
”Sandt menneske – historien om Guds søn”. 
Knud Jacobsen, tidligere Tvind-læge og SF-politiker, en fantastisk 
fortæller, blev grebet af fortællingen om Jesus.  
Kristendommen er ikke nogen ’bog religion’ men en tro, der bygger 
på, at et menneske sagde, at han var sandheden, vejen og livet. 
Det er denne mand Jesus, vi må forholde os til, ikke et antal love 
eller teologiske udlægninger. Fra de allerførste menigheders tid har 
fortællingen derfor båret budskabet om Kristus.  

Knud Jacobsen viderefører traditionen med i tidens sprog mundtligt 
at genfortælle evangeliernes beretning om Jesus. På tre kvarter 
kommer I med fra undfangelsen til opstandelsen. 

 
Vi ønsker alle en Glædelig jul og et Godt Nytår.  
 
 
 
 

Vores program kommer ud i slutningen af december. 
Som noget nyt udgiver vi et Nyhedsbrev med nyt fra Varde, 
Blåbjerg, Blåvandshuk lokalkreds.  Man kan tilmelde sig på 
hjemmesiden www.aeldresagen.dk/varde     
 
 
 

Lunde Forsamlingshus orienterer 
 

Banko 
Onsdag den 12. december 2018 kl. 19.30 
Bankoplader koster 10,-kr pr. stk.  
Der vil være gratis kaffe i pausen – kom og vær med. 

 
Foredrag 

Torsdag den 24. januar 2019 kl. 19.30 kommer 
”Kaffe med Kurt” i Lunde Forsamlingshus. 
 
Foredrag og kaffebord koster 100,-kr.  
 

Bestyrelsen – Lunde Forsamlingshus 

http://www.aeldresagen.dk/varde


Hjerter & Englebasser 
Julestue november/december 

 
Fra 1. november er butikken atter fyldt med julestemning. Nisser, engle, kugler og 
hjerter har fundet deres plads. 
Så kig forbi og lad dig inspirere til årets adventskrans, kalenderlys, dekorationer og 
meget mere. Jeg pynter også gerne dine egne fade/potter for dig. 
 
Hos mig kan du få: 
- Blød enebær, gran, husløg, hyacinter 
- Kogler og kugler 
- Dekorationsmaterialer 
- Kvalitetslys fra Pråsen og Didrich 
- Nisser, engle og hjerter 
- Gravpynt, dørpynt 
- Julebuketter  
 
Jeg holder åben fra 10.00-15.00, 1. søndag i 
advent. 
Adressen er Nørlundvej 6, Lunde, tlf.: 4035 0462 
 
Glæder mig til at se dig - Heidi Matras 
 

 
 

 

orienterer 

Kom og gør en god julehandel. 
Vi har mange gode ideer til advents-, kalender- og julegaver. 
 

Åbningstider i julen. 
22. og 29. dec. normal lørdagsåbent fra kl. 10-12 
Den 27. og 28. dec. åben 13.00 – 17.00 
 

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.  

Åbningstider i julen: 

Lørdag:  kl. 10-14 

Søndag: kl. 10-14 

 

Se mere på min FB-side Hjerter & Englebasser 

 



Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

1. dec. 10:00 Dåbsgudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

2. dec. 10:30 Adventsgudstjeneste med 

børnekirke 

Jette Andersen/ 

Karina K. Etzerodt 
og Kasper Bøtker 

Lunde Kirke 

6. dec. 14:00 Julegudstjeneste for de 
ældre i Lunde-Outrup 

Kasper Bøtker Lunde Kirke 

16. dec. 19:00 Luciagudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

18. dec. 10:00 Julegudstjeneste for 
Lundeparken og dagplejen 

i Lunde 

Kasper Bøtker Lunde Kirke 

20. dec. 13:00 Juleafslutningsgudstjeneste 
for Blaabjergskolen LK afd. 

Kasper Bøtker Lunde Kirke 

23. dec. 10:30 Børnejulegudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

24. dec. 15:30 Juleaftensgudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

25. dec. 09:00 Juledags gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

30. dec. 10:30 Julesøndagsgudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

1. jan. 14:30 Nytårsgudstjeneste 
m/bobler og kransekage 

Kasper Bøtker Lunde Kirke 

 

Julegudstjeneste for de ældste 
Torsdag den 6. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste for de ældste i 

Lunde Kirke. Gudstjenesten er særligt for de ældre i Outrup og Lunde 
sogne, men alle er naturligvis velkomne! Mon der venter en 

overraskelse i kirken? Efter gudstjenesten er der julehygge i Lunde 
Forsamlingshus med kaffe/te, boller, kage og sang. Der er buskørsel 

med Lunde Taxa fra Møllegården i Outrup og Bavnbo i Lunde til og 
fra arrangementet. 

 

Luciagudstjeneste 
Søndag den 16. december kl. 19.00 i Lunde Kirke. 

Traditionen tro holder vi igen i år luciagudstjeneste i Lunde Kirke. 
Her vil 3. klasse fra Blaabjergskolens afdeling Lunde-Kvong gå 

lucia.  
Det glæder vi os til! Så vel mødt til en hyggelig luciagudstjeneste i 

julemånedens tegn! 
 
Det’ for børn 
Tirsdag den 18. december kl. 10.00 er der julegudstjeneste for 
Børnehaven Lundparken og dagplejemoren i Lunde Sogn i Lunde Kirke. 

 
Torsdag den 20. december er der juleafslutningsgudstjeneste for 

Blaabjergskolens Lunde-Kvong afd. kl. 13.00 i Lunde Kirke. Så er der juleferie! 
Alle forældre, bedsteforældre, søskende, øvrig familie og andre interesserede 

er hjerteligt velkomne til disse julegudstjenester! 

 
Lillejuleaften (4. søndag i advent) prøver vi noget nyt.  



Her er der nemlig børnejulegudstjeneste kl. 10.30 i Lunde Kirke. Skal man 

langt væk Juleaften, har man således mulighed for i stedet at komme i kirke 
Lillejuleaften ☺ Rigtig glædelig jul! 

 
De bedste julehilsner fra Sognepræst Kasper Bøtker. 

 
Nytårsdag 

Efter gudstjenesten i Lunde Kirke 1. januar 2019 kl. 14.30 er der 

traditionen tro kransekage og bobler til alle i kirken, hvor vi kan ønske 
hinanden et rigtig godt nytår! 

 
 
Foto fra fællesspisning på Lunde Kro efter Gudstjeneste med 
dukketeater, søndag den 18. november 2018.  

  

 
 



 


