
 

 

Februar 2021 
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

21. feb. 09.30 Rævejagt Kvong-Lunde Jagtforening Kvong Smed / 
Lunde Station 28. feb. 09.30 Rævejagt Kvong-Lunde Jagtforening 

 

 

 

Kvong-Lunde Jagtforening orienterer 

Rævejagt den 21. februar kl. 9.30. 
Jægere med hund mødes ved Kvong smed. 

Jægere uden hund mødes ved Lunde station. 
Jagten vil kun blive afholdt hvis vi må være mindst 10 personer. 

  
Rævejagt den 28. februar kl. 9.30. 

Jægere med hund mødes ved Kvong smed. 
Jægere uden hund mødes ved Lunde station. 

 
Efter jagten er der gule ærter på Lunde kro. 

Jagten vil kun blive afholdt hvis vi må være mindst 10 personer. 
Lodsejere som har mårhund kan kontakte Egon Høgedal tlf. 20475566. 

 

 
  

orienterer  
 

Vi ønsker alle et godt nytår. 
Medlemsbladet er uddelt. Tak til alle, der har hjulpet med 

uddeling. 
Bladet er fyldt med mange nye og kendte tilbud. 

Tilmeld jer til det I gerne vil være med til, så må vi se, om vi får lov til at 
gennemføre. 

Vi returnerer altid forudindbetalinger ved aflysninger. 

 
 

 

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


Liv i Lunde orienterer 
Lis Vad ønsker som bekendt at stoppe som købmand i Lunde. Butikken er 

inde i en rivende udvikling takket være jeres opbakning.  

Vores første prioritet er at finde en ny god Købmand. Der har været 
interesse for jobbet og det arbejder vi videre på.  

For at hjælpe en ny købmand godt fra start, har vi planer for renovering af 
butikken og bygningen, bl.a. udskiftning af køle og frostbokse da de er 

forældede og kølemidlet fremover er ulovligt. Ligeledes skal oliefyret skiftes 

til varmepumper og der er også andre tiltag som vi drømmer om 
 

Vi har fået stor opbakning fra erhvervslivet omkring Lunde og vi håber også 
på økonomisk opbakning fra borgerne – herom senere. 

Det er utrolig vigtigt, at bevare en Købmand i Lunde og vi håber den rigtige 
Købmand kommer og sammen med ham/hende få lagt en plan for butikken 

fremover. 

Venlig hilsen - Bestyrelsen 
 

 
Ny Købmand i Lunde! 
Det er nu tid til, at der skal findes en ny købmand til butikken i Lunde. 

Det er over ni år siden jeg overtog butikken efter Henning og jeg har 
besluttet at stoppe nu til foråret. Jeg vil gerne have tid til så meget andet 

og færre timer på arbejdsmarkedet. 
 

Det har været 9 rigtig spændende år som Købmand i Lunde. Det har til 

tider været hårdt med mange timer, men jeg har aldrig fortrudt at jeg 

valgte at blive Købmand. 
 

Hermed takker jeg for jeres store opbakning og tillid gennem årene, og 

håber at det vil forsætte når en ny købmand kommer til. Mit dygtige 
personale vil gerne forsætte i butikken. 
 

Hvorfor skal vi have en Købmand i Lunde – fordi:  

• Det styrker vores lokalsamfund 
• Det bliver mere attraktivt at bo i området 

• Det sikrer institutioner og skoler 
• Det sikrer omsætteligheden og værdien af boliger 

• Det medfører bedre belåningsmulighed på ejerbolig – sikrer pensionen 

• Tilgodeser de ældre borger i byen 
• Tilgængelighed til dagligvarer – sparer ressourcer på transport 

• Samlingspunkt for flere generationer – man møder andre end lige 
naboen 

• Købmanden kan støtte de lokale foreninger 
 

Lunde bliver ikke en ”død” by – Udvikling i stedet for afvikling. 
Kort sagt – Alle bliver rigere hvis vi udvikler i Min Købmand i Lunde. 

 
Lis T. Vad, Min Købmand, Lunde 



Huspoeten har skrevet en februar hilsen 
 

  

Lunde Kirke orienterer 
God nyhed - Vi har ansat nyt præstepar til Lunde og Outrup Kirker. 

Præsteparret Pia og Thomas Ancher Uth kommer fra en 
præstestilling i 

Brønderslev - Serritslev pastorat. Parret har 4 børn i alderen 14 - 24 år, 2 
piger og 2 drenge. 

 
Vi er glade for at Thomas har sagt ja til at være vores nye præst. Thomas 

kender området, er vokset op i det Vestjydske, i Skovlund, og har nu lyst til 
at søge tilbage til sine rødder. 

Vores nye præst er 51 år, har virket som præst i Brønderslev i de sidste 14 
år. Præstefamilien flytter hertil den 15. februar, fra denne dato er Thomas 

vores nye præst.  
Der bliver indsættelse i Lunde Kirke søndag den 21. februar 

kl. 10.30. Det er provst Lise Hindsholm, der indsætter vores nye præst. 

Herom senere.  
Men som Covid-19 er lige nu, bliver det med en indbudt kreds. Lige nu må vi 

kun være 19 i vores kirke! 
Vi glæder os til at der kommer nyt liv i Præstegaarden. 

 
Ovenstående betyder at vores vikarpræst Arne Aa stopper den 15. februar. Vi 

har haft en særdeles kompetent vikarpræst i Arne, og du har formået at 
springe ind i vores pastorat, som om du altid har kendt os.  Tak til Arne 

for sin store indsats, varme og din store omstillingsparathed. 
 

Kirketider i februar Måned: 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

7. feb.  10.30 Gudstjeneste Arne Aa Lunde Kirke 

14. feb. 13.00 Gudstjeneste Arne Aa Lunde Kirke 

21. feb. 10.30 Gudstjeneste og 

indsættelse af ny 
præst 

Lise Hindsholm 

& Thomas 
Ancher Uth 

Lunde Kirke 

 
Snart Vintergækhilsen - Lunde Menighedsråd 

Sneflokkene de vrimlede 

Og børn på bakken trimlede 
I lange køer stimlede 

Ja, kælkene de fløj. 
Og rundt omkring ved husene 
Hvor sneen den kom susende 

Stod snemænd flot og brusende 

Og frem kom vintertøj. 

 

Men snart i alle byerne 
kom regn fra alle skyerne 

Det hagled mellem bygerne 
Og sneen smelted’ væk. 
Mens solen leged gemmeleg 

Vi håbed’ den kom denne vej 
Kom sol, ja kom og skin på mig 

Kom frem, du “vintergæk”. 
 

Mens fastelavn vi venter på 

Skønt ej fra dør til dør må gå 
Vi håber snart vaccinen få 

Corona - hold nu op! 
Et år du nu har fyldt for os 
Vi lever dog endnu - på trods 

Jeg håber snart, vi kan gi’ los - 
og glemme smitte - stop. 
 



 


