
 
 
 
 

Februar 2020 
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

2. feb. 09.30 Ræve- og mårhunde 
regulering 

 
Kvong-Lunde 

Jagtforening 

Lunde Station 

3. feb. 18.00 Generalforsamling 
med spisning 

Lunde Kro 

4. feb. 14.30 Sang Brugerrådet Bavnbo 

5. feb. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

19. feb. 18.30 Generalforsamling Lunde 
Boldklub 

Lunde Kro 

19. feb. 19.00 Generalforsamling Lunde Gym-
nastik & Ung-
domsforening 

Lunde Kro 

19. feb. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

22. feb. 09.30 Ræve- og mårhunde 
regulering 

Kvong-Lunde 
Jagtforening 

Kvong Smed 

23. feb. 13.00 Fastelavn Lunde 
Sogneforening 

Lunde Kirke & 
skole 

27. feb. 18.00 Generalforsamling Blåbjerg 
Udviklingsråd 

Restaurant 
Stausø 

29. feb. 13.00 Gymnastikopvisning LGU & KIF Frøstruphave 
Efterskole 

4. mar. 18.30 Foredrag m. Dortea 
Uggerhøj ”En aften 
med ånder” 

Lunde Forsamlingshus 

1. apr.  30 års jubilæum Lunde Kro Lunde Kro 

18. apr. 19.00 Damefest i 3-kløver 
Vest 

Festudvalget 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 

FASTELAVN ER MIT 

NAVN… 
Så er fastelavn lige om hjørnet og Lunde Sogneforening, Lunde-Kvong 

skole og sognepræst Kasper Bøtker vil gerne invitere, 
alle børn og barnlige sjæle til en sjov og underholdende eftermiddag. 

Søndag den 23. februar 2020 fra kl. 13.00. 

 

Vi starter med en fastelavnsgudstjeneste i Lunde kirke kl.13.00 

v/Kasper Bøtker derefter vil der være fest på Lunde-Kvong skole fra 

ca. kl. 14.00. 

 

Her starter vi med at finde årets bedste udklædte i 3 

aldersgrupper, derefter vil der være 

tøndeslagning og leg for alle☺ 

 

Der vil være mulighed for at slutte eftermiddagen af med lidt 

mundgodt, som 5. klasse vil stå for. Der vil være en bod hvor der er 

mulighed for at købe kaffe, fastelavnsboller, sodavand mm. 

Alle børn får en slikpose og et stykke frugt af sogneforeningen efter 

tøndeslagning. 

Entre: 25,00 for alle ikke udklædte☺ 

 

Vi håber på en hyggelig eftermiddag, med masser af sjove, 

spændende, skræmmende og uhyggelige udklædte børn og voksne. 

 

På gensyn til fastelavn 

 

Med venlig hilsen 

Blåbjergskolen Lunde-Kvong Afd, sognepræst Kasper Bøtker og Lunde 

Sogneforening 
 

 



3-kløver Vest orienterer 

Der er i efteråret 2019 afholdt 3 workshop på tværs af de 3 sogne – 

Kvong, Lunde og Lydum. 

I forbindelse med de 3 workshops, som blev indledt med 

aftensmad, arbejdede deltagerne i mindre grupper på tværs af 

sognene. 

Formålet med de 3 workshop var at give input til en fælles 

udviklingsplan for de 3 sogne som rækker ca. 5 år frem. 

I øjeblikket er udviklingsplanen ved at blive redigeret færdig ved 

Varde Kommune. 

I forbindelse med de 3 workshop skulle der også findes et navn til 

udviklingsplanen – deraf kommer navnet ”3-kløver Vest”. 

Når udviklingsplanen er færdig kan vi begynde at søge midler via 

denne. 

 

Damefest i 3-kløver Vest 

Så er der damefest i 3-kløver Vest (Lunde, Lydum, Kvong) 

Denne gang i Lunde forsamlingshus lørdag den 18. april 2020 kl. 

19. 

 

Hver især medbringer en lille ret til ta selv bordet. 

 

Vi sørger for service og drikkevarer 🍽 🍷 🍺 🍸 

 

Entré 50 kroner, som betales ved tilmelding på mobilepay 7711DY 

eller i postkassen på Nørlundvej 10, Lunde. 

 

Tilmelding til Pernille på tlf. 5121 3452 senest den 11. april 2020. 

 

Kom og vær med til en festlig aften🥳   

Hilsen festudvalget😊 

 

 



Lunde Gymnastik & Ungdomsforening 

orienterer 
 
Der afholdes generalforsamling i Lunde Gymnastik & 
Ungdomsforening torsdag den 19. februar 2020 kl. 19.00 på Lunde 
Kro. Dagsorden ifølge vedtægter.  
 
Alle er velkommen. 
På gensyn – Bestyrelsen. 
 

 
 
 

LGU opstarter nyt hold: 

22. JANUAR 2020 

Seniorhold 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

LGU opstarter et 

seniorhold hvor 

målet er at være 

aktiv i et hyggeligt 

fællesskab.  

På holdet vil der 

ikke være nogen 

træner, så det 

handler om at 

finde de passende 

aktiviteter i 

fællesskabet.  

Mød op i praktisk 

tøj og medbring 

indendørs sko. 

 



 

Lunde Gymnastik & Ungdomsforening 

og Kvong Idrætsforening  
 

Der afholdes lokal gymnastikopvisning lørdag den 29. februar 2020 

kl. 13.00 i hallen på Frøstruphave Efterskole. 

Til opvisning kommer følgende hold:  

➢ JTH Blåbjerg 

➢ Dans 0. – 7. klasse 

➢ Bork Havn Efterskole – BHE 

➢ Spillopperne 3-6 årige 

➢ Hønsegården 

➢ Superstars 1. – 6. klasse 

➢ Dansk Husflid Efterskole - DHE 

Entre (der kan betales med mobilepay): 
Voksen  30,-kr 
15-18 år  15,-kr 
Børn  Gratis 

 

Husk, at du hele dagen kan købe lækkerier af 5. klasse fra Lunde / 
Kvong skole. Overskuddet går til 5. klasses kommende lejrtur til 
Bornholm. 
 
Velmødt til en dejlig dag med god gymnastik og dans. 
 
LGU og KIF  



Kvong – Lund Jagtforening 

I forbindelse med Snittrup jagt 

i december 2019 deltog der 10 

jægere fra Kvong – Lunde 

Jagtforening.  

Som det ses på fotoet blev der 

skudt en fasan af jæger Uffe 

Henriksen. 

 
 

 

Julebal på Lunde Kro 2019 

Til julebal på Lunde Kro 5. juledag 2019 deltog der ca. 100 

personer til spisning med musik samt efterfølgende dans. 

En rigtig hyggelig aften med masser af snak, dans og god musik       

  

  



 

Blåbjerg Udviklingsråd orienterer 
 
Blåbjerg Udviklingsråd afholder 
generalforsamling 
 
og 
 
Major Stig G. Larsen, Oksbøl 

Kaserne, holder indlæg om de nye rammer for Forsvarets brug af 
statens arealer mellem Skallingen og Nymindegab, med særlig 
vægt på arealerne i den tidligere Blåbjerg Kommune. 
 

Afholdes på Restaurant Stausø torsdag den 27. februar 2020, kl. 
18.00. 
 
Udviklingsrådet byder på god mad kl. 18.00. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.  
 
Af hensyn til traktementet er der tilmelding til din lokale 
repræsentant, senest fredag den 21. februar kl. 12.00.  
 
• Pia Jessen, Nymindegab, tlf. 2288 0984, pia@jessens.dk 

• Herman Høj Kristiansen, Lydum, tlf. 2371 5220, hhk121@bbsyd.dk 

• Hans Lund, Lunde, tlf. 2552 1285, kastkaer@bbsyd.dk 
• John Bjergegaard, Nørre Nebel, tlf. 4036 2750, 

Bjergegaard@mail.tele.dk 

• Eigil Lauritsen, Henne, tlf. 4016 9014, eigil.henne@gmail.com 
• Claus Larsen, Kvong, tlf. 4087 0531, clauslarsen@bbsyd.dk 

• Agnethe Nielsen, Outrup, tlf. 2972 7680, agnethen@gmail.com 

• Hanne Toftgaard Pedersen, tlf 5127 4682, htp-be@godmail.dk  

 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 

 

Læs mere om udviklingsrådets arbejde på deres hjemmeside – 

www.blaabjerg.udviklingsraad.dk   

mailto:pia@jessens.dk
mailto:hhk121@bbsyd.dk
mailto:kastkaer@bbsyd.dk
mailto:Bjergegaard@mail.tele.dk
mailto:eigil.henne@gmail.com
mailto:clauslarsen@bbsyd.dk
mailto:agnethen@gmail.com
mailto:htp-be@godmail.dk
http://www.blaabjerg.udviklingsraad.dk/


Lunde-Kvong Andelskasse/Sparekassen 

for Nr. Nebel & Omegn orienterer 

I forbindelse med fusionen mellem Lunde-Kvong Andelskasse og 
Sparekassen for Nr. Nebel & Omegn udloddes den resterende 
egenkapital i Lunde-Kvong Andelskasse samt et beløb fra 
Sparekassen for Nr. Nebel & Omegn.  
Kapitalen udloddes ligeligt over en periode på 10 år til formål, der 
kommer beboere i henholdsvis Lunde- og Kvong Sogne til gode. 
 

Der kan højest ansøges om 50.000 kr. 

Der gives ikke bevillinger til enkeltpersoner, private virksomheder 

eller offentlige institutioner. 
 

Ansøgningsskema 
Navn på ansøgende 
forening/klub/arbejdsgruppe: 

 

Kontakt person:  

Adresse:  

Postnr. og by:  

Tlf. / mobil nr.:  

E-mail:  

CVR eller cpr nr.:  

Ansøgt beløb:  

Anslået samlet budget:  

Særlige oplysninger (f.eks. 

medlemstal / lign.): 

 

Kort beskrivelse af projektet:  
 

 
 

 
 

 

Ansøgning sendes til: 

Nr. Nebel Sparekasse, Lunde afdeling 

Skolegade 53, 6830 Nr. Nebel 

Att.: Alice Hjørngaard 

Mail: ah@sparnebel.dk  
 

Ansøgningsfrist: Fredag den 20. marts 2020. 
 

Supplerende oplysninger kan vedlægges. Materialet returneres 

ikke. Ansøgningsskema kan afhentes i Nr. Nebel Sparekasse, Lunde 

afdeling. 

mailto:ah@sparnebel.dk


orienterer 
 

ÅRSMØDE  
OBS OBS Årsmødet er TORSDAG den 19. marts og ikke tirsdag 
som annonceret. Beklager fejlen. 
Årsmødet afholdes den 19. marts 2020 kl. 17.00 på Danhostel 
(tidligere kommunekontor) Strandvejen 1a, Oksbøl. Indgang fra 
Kirkegade. 
Online booking: ældresagen.dk/varde, eller Lise Hvelplund 2122 
9144 / lisehv@bbsyd.dk  
Kun for medlemmer. Tilmelding til spisning nødvendig. 
 
Spis sammen 

Den 2. februar 2020 i Kulturhuset i Nørre Nebel. 
Den 16. februar 2020 på Plejehjemmet i Nørre Nebel. 
 
Foredrag/kursus i Kulturhuset i Nørre Nebel. 
Den 17. februar 2020. Lær at bruge en hjertestarter. 
Den 26. februar 2020: ”Det går over” et foredrag om hvordan man 
gennemlever en depression og kommer styrket ud på den anden 
side. 
 

Udflugter: 
LEDIGE PLADSEER 

Der er stadig ledige pladser til turen til ”Mariehaven” og turen til 
Forsorgsmuseet i Svendborg. 
Se programmet eller hjemmesiden. 
 
IT 
Den 24. februar starter et kursus i Windows 10. få pladser ledige. 
 
Min Livshistorie” er et program, hvori man kan skrive sin 
livshistorie. Man kan lægge tekst, billeder og film ind i systemet. 
Hvis du/I ønsker at få systemet gennemgået, vil vi gerne hjælpe 
med det. Er der 2-3, der gerne vil introduceres, opretter vi et hold. 

Henvendelse til Lise Hvelplund lisehv@bbsyd.dk tlf. 2122 9144. 
Seneste henvendelse den 17/2-2020. 
 

Nyt tiltag: 
Ældre sagen har taget initiativ til at starte en Sorg- og 
Livsmodsgruppe. Se medlemsbladet eller på hjemmesiden. 

 

mailto:lisehv@bbsyd.dk


Lunde Forsamlingshus orienterer 

Vi er klar igen 2020 med: 

- Foredrag med Dortea Uggerhøj ” En aften med ånder” 
 
Hvor går man hen når man dør? Og kan vi få kontakt til dem, der 
er gået i forvejen? 
Det og meget mere vil Dortea Uggehøj fra Fanø, fortælle om til 
foredraget. 
Dortea har arbejdet som clairvoyant og spirituel business siden 
2001, og har holdt foredrag lige så længe rundt i landet. 
Du kan forvente, det bliver en aften, der helt sikkert kommer til at 
give stof til eftertanke. 
Dortea har ingen intention om at overbevise nogen om noget, hun 

fortælle bare hvad hun oplever, og hvordan vi selv kan blive bedre 
til at lytte til vores intuition – måske den lige skal vækkes først. 
Måske bliver det en af dine afdøde, der kommer igennem til aftens 
foredrag? 
 
Foredraget er den 4. marts 2020 kl. 18.30-21.00. 
Entre 150 kr. som kan købes enten via Dortea`s 
hjemmeside, Dortea.dk eller på mobilepay 
box12851 (husk box foran). 
 
I pausen kan der købes kaffe og kage.  

Vi glæder os til at se dig 😊 

 
Mange hilsner 
Bestyrelsen i forsamlingshuset. 

 

 

Lunde Boldklub orienterer 
 

Generalforsamling i Lunde Boldklub afholdes onsdag 
den 19. februar kl. 18.30 på Lunde Kro. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. Vi starter med 
spisning, tilmelding til Hans på 2552 1285, eller mail 
kastkaer@bbsyd.dk  inden den 14. februar 2020. 
Alle er velkommen. 
 
Med venlig hilsen Lunde Boldklub 

mailto:kastkaer@bbsyd.dk


KorsFeen orienterer     
TAK TAK TAK 

KorsFeen havde sit første møde den 10/1-20 
i de nyrenoverede lokaler i Klubhuset på 
Lunde Stadion. 
 
 
Det var helt fantastisk. Lyst, venligt med flot belysning og det 
lyddæmpende loft. 
Tak til Bestyrelsen. 
 
Husk alle er velkomne i KorsFeen hver fredag kl.14-16. 

 

 

 
Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

2. feb.  10.30 Byg-selv gudstjeneste* Kasper Bøtker Lunde Kirke 

9. jan. 09.00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

20. jan. 14.30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Baunbo 

23. jan. 13.00 Fastelavnsgudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

* Med altergang/nadver 

Byg-selv gudstjeneste 
Søndag den 2. februar 2020 kl. 10.30 i Lunde Kirke prøver vi noget 
helt nyt! Her er der nemlig byg-selv gudstjeneste i Lunde Kirke 
med efterfølgende fællesspisning i Lunde Forsamlingshus, hvor 
måltidet består af byg-selv burgere.  
Konfirmanderne vil denne søndag formiddag selv have bygget en 
gudstjeneste for menigheden, og efter konfirmandernes 
gudstjeneste i kirken kan alle stille sulten i forsamlingshuset med 
en byg-selv burger.  
Vel mødt til byg-selv gudstjeneste i Lunde Kirke med efterfølgende 

fællesspisning med byg-selv burgere i forsamlingshuset! 
 
Af hensyn til maden er tilmelding til fællesspisningen i 
forsamlingshuset nødvendig med antal til Sognepræst Kasper 
Bøtker på mail kthb@km.dk  eller SMS 4049 8305 senest torsdag 
den 30. januar 2020. 
 

mailto:kthb@km.dk


 


