
Februar 2018 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

4. feb. 09.30 Regulerings 
jagt 

Kvong/Lunde 
Jagtforening 

Mødested: 
Smeden i 
Kvong 

5. feb. 14.30 Sang Brugerrådet Bavnbo 

7. feb. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

9. feb. 14-16 Åbent hus Korsfeen Klubhuset, 
Skolegade 20, 
Lunde 

11. feb. 13.00 Fastelavn Lunde 
Sogneforening 
m.fl. 

Lunde Kirke og 
Lunde/Kvong 
Skole 

19. feb. 19.00 General-

forsamling 

Lunde/Kvong 

Jagtforening 

Lunde Kro 

21. feb. 19.00 General-
forsamling 

Lunde Gymnastik 
& 
Ungdomsforening 

Lunde Kro 

25. feb. 09.30 Regulerings 
jagt 

Kvong/Lunde 
Jagtforening 

Mødested: 
Lunde Kro 

28. feb. 18.00 General-
forsamling 

Blåbjerg 
Udviklingsråd 

Lunde Kro 

14. mar. 19.30 General-
forsamling 

Lunde 
Sogneforening 

Lunde Kro 

16. mar. 20.00 Koncert med 

Tørfisk 

Lunde Kro Lunde Kro 

 

 
 
 

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 

 



Lunde Sogneforening 
Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 14. marts 2018 
kl. 19.30 på Lunde Kro. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde 
senest den 28. februar 2018 via mail:  
frits@annebergslimtrae.dk 
 
På valg er: 
Martin Larsen, Jakob Laulund, Flemming Christensen og Frits 

Anneberg 

Vi ser frem til en god aften. 

Venlig hilsen Bestyrelsen. 

 

 

KorsFeen orienterer 

 

Åben hus den 9/2 kl.14-16. 

Alle er velkomne. 

KorsFeen, Klubhuset Skolegade 20 Lunde. 

Zoneterapeut Ellen Rich Hansen kommer og 

fortæller om Zoneterapi. 

Præsentation: 

• Ellen fortæller om sine grunde til at fordybe sig i Zoneterapi  

• Zoneterapien og principperne i behandlingen. 

• Hvad kan det bruges til? 

• Hvem kan have gavn af det? 

• Hvor mange behandlinger skal man 

have? 

• Hvad koster det?  

 

Bagefter er der mulighed for en kort prøvebehandling, og Ellen vil 

vise nogle effektive behandlingspunkter til hjemme brug. 

 

Hvis du bestiller behandling på dagen, får du en rabat på 100 kr. på  

første behandling. 

Alle er velkomne. 

 

mailto:frits@annebergslimtrae.dk
https://pixabay.com/da/fysioterapi-fodmassage-massage-2133286/


Koncert på Lunde Kro 

Fredag den 16. marts 2018 kl. 20.00 er der koncert med  

på Lunde Kro. 

 

Det er også muligt at købe spisebilletter forinden koncerten. 

Kontakt Lunde Kro på tlf. 7528 2002 ved køb af billet til såvel 

koncert som til spisning. 

Info om TØRFISK: 

I 37 år har bandet TØRFISK, som er fra 

Thyborøn, turneret rundt i det ganske 

danske land og så er det værd at nævne, at 

det er med den samme besætning, som da 

det hele startede i 81 - altså 1981.   

  

Siden 1981 har TØRFISK leveret 

soundtracket til Vestjylland, og hører til 

blandt de allerbedste i Danmark til at forene 

irsk-inspireret folkemusik med egne 

kompositioner og personlige tekster. 

Koncerterne krydres med røverhistorier og underholdning på topplan. Altid med 

stor spilleglæde, glimt i øjet og en typisk vestjysk charme. De forstår at komme 

ud over scenekanten og berøre hverdagsemner, som skydes lige fra hoften. 

Publikum kan aldrig vide sig helt sikre. Måske sidder man lige i skudlinjen – 

men kvartetten forstår at drille fra scenen på en god og sober måde.  

 

TØRFISK's koncerter bærer præg af en blanding af både det nye og det 

velkendte. For når man har et helt "Vesterhav" af numre i bagkataloget, er det 

svært at sige farvel til de gamle (gode) sange.  

 

Besætningen lyder:  

Egon Kirk (1962):  banjo, mandolin, sang  

Anker Hviid (1961):  bouzouki, fløjte, harmonika, sang  

Bent Bro (1961):  guitar, pizzabakke, sang  

Bent Kirk (1958):  bas, sang  
 

Fakta 

Tørfisk (eller stokfisk) er usaltet fisk, som er naturligt tørret af sol og vind på et stativ eller (sjældnere) tørret i 

egentlige tørrerier. I den store verden er det for det meste torsk, som bruges til tørfisk. Det bruges også i 

Thyborøn, men den fisk som orkestret TØRFISK er opkaldt efter er en ising, som er den mest almindelige 

form for tørfisk på den jyske vestkyst. I daglig tale kaldet for en ”dabs” som er det engelske ord for ising. 



Historie om Lunde Sogn 
 
Da jernbanen kom til Lunde 
 
Allerede i 1877 begyndte man, at holde møde om en jernbane vest 
for Varde. Der kom mange forslag til, hvor banen kunne gå.  
Nogle ville have den helt fra Varde til Nr. Nebel og Nymindegab 
over Ål til Oksbøl og Esbjerg, men det kunne man ikke blive enige 
om, så der var mange møder.  
 
Først i 1899 ved et møde den 10. november i Lunde 
Forsamlingshus, hvor der mødte ca. 100 op, blev man enig om den 

nuværende jernbanestrækning. 
 
Det var heller ikke nemt at blive enige om fordeling af udgifterne 
og om, hvor stationen i Lunde skulle ligge.  
Lunde og Kvong ville have den ved Lunde Kirke, men Nr. Nebel ville 
have den ved Lundager. 
Det var først ved et møde den 12. juni 1900 i Tingkro ved Outrup, 
at man sent om natten kl. 03.00 blev enig om placeringen. Det blev 
til ca. 1 km syd for Kirken, og der ligger den jo endnu. 
 
Selvom det dengang var et øde sted, så blev der hurtigt bygget 
nær ved - først kroen og købmanden, og siden blev der bygget 
mere til, så Kirke By og Station blev til Lunde By. 
 
Lunde-Outrup Kommunes andel af udgifterne blev 60.000 kr. og 
hele jernbanen kostede 1.230.000 kr. 
 
Jernbanen åbnede den 13. marts 1903. 
 
Blaabjerg Lokalhistorisk Arkiv 
Henning Christiansen 
  



Blåbjerg Udviklingsråd orienterer 

Generalforsamling I Blåbjerg Udviklingsråd. 
 
Mandag den 28. februar 2018 kl. 18.00 på Lunde Kro. 
  
Vi starter med spisning. 
Herefter afholdes generalforsamlingen i henhold til vedtægterne, og 
efterfølgende kommer Merete Vigen Hansen og fortæller om opstart 
af egen virksomhed mm. 
  
Tilmelding til undertegnede senest den 22. februar på 
mail kastkaer@bbsyd.dk, eller sms til 25521285. 

  
Med venlig hilsen 
Blåbjerg Udviklingsråd 
Hans K. Lund   
  
 

 

Kvong/Lunde Jagtforening orienterer 

Der afholdes regulerings jagt på ræv og mårhund 

søndag den 4. februar kl. 9.30, hvor vi mødes ved 

smeden i Kvong. 

 

Der afholdes regulerings jagt på ræv og mårhund søndag den 25. 

februar kl. 9.30, hvor vi mødes ved Lunde Kro. 

 

Info: 

Er der lodsejere, der ikke ønskes jagt på deres jord, bedes de 

kontakte forenings formand Egon Høgedal på tlf. 2047 5566. 

 

Husk: 

Generalforsamling på Lunde Kro mandag den 19. februar 2018 kl. 

19.00. 

Foreningen er vært med aftensmad fra kl. 1800 tilmelding 

nødvendigt til Peter Gade på tlf. 2279 0728 eller Egon Høgedal tlf. 

2047 5566. 

 

mailto:kastkaer@bbsyd.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 23. marts 2018. 
 

Supplerende oplysninger kan vedlægges. Materialet returneres 

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

afdeling. 

mailto:ah@sparnebel.dk


orienterer 

 
Spis sammen den 4. februar kl. 12 – 14 
Kulturhuset, Sdr. Alle 21, Nr. Nebel. 
Tilmelding til Lise Hvelplund tlf. 7528 2371 eller til Kirsten Larsen 
tlf. 6160 2166. 
 
 

Foredrag: 
Kulturhuset, Sdr. Alle 21, Nr. Nebel. 
Alle foredrag er fra kl. 10 – 12. Pris 40 kr. 
 

Korsbæk i mit hjerte 
Onsdag den 14. februar 
Oplev Henning Hansen i sprudlende foredrag/fortælling/causeri om 
Danmarks kulturskat - Matador.  
 
To danske bønder i audiens hos paven 
Onsdag den 28. februar 
Kjartan Poulsen Økobonden fra Vittarp - håber på hjælp fra højere 
magter og fortæller om et landbrug i samarbejde.  
 
 

IT undervisning: 
Sociale Medier – hvad er det, og hvad kan de? / Dennis Birk. 
4 gange. Første gang, den 31. januar 10-12. Se programmet. 
 
Introduktion til sociale medier og hvilke der findes.  
Vi kikker primært på Facebook. 
Tilmelding senest 30/1 til Lise Hvelplund, lisehv@bbsyd.dk, tlf. 
7528 2371. 
 
Billedbehandling. 
Opstart den 29/1. Se programmet. 

Tilmelding til Lise Hvelplund, lisehv@bbsyd.dk, tlf. 7528 2371. 
 
  

mailto:lisehv@bbsyd.dk
mailto:lisehv@bbsyd.dk


 
IPad kursus 

4 gange. Første gang, den 5. marts kl. 10-12. 
Lær at bruge din IPad i hverdagen og til mere specielle formål. 
 
Medbring iPad. Max 10 deltagere. 
 
Pris 50 kr. 
 
Tilmelding senest 1. marts til Lise Hvelplund, lisehv@bbsyd.dk, tlf. 
7528 2371. 
 
 

Årsmøde: 
Onsdag den 7. marts kl. 17, Fritidscentret, Lerpøtvej 55, 
6800 Varde. 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
 
Efter årsmødet kl. 18.30 vil der være middag, hvor Ældre 
Sagen betaler en del af kuvertprisen. 
 
Egenbetaling er 100 kr., drikkevarer er for egen regning. 
 
Efter middagen vil der være kaffe og underholdning med 
fællessang ved Sidsel Maria Michelsen, kendt fra Mariehaven. 
 
Tilmelding til fællesspisning senest torsdag den 1. marts kl. 12 til 
Lise Hvelplund tlf. 2122 9144, Mail: lisehv@bbsyd.dk. 
 

  

mailto:lisehv@bbsyd.dk
mailto:lisehv@bbsyd.dk


Stemningsbilleder fra julebal på Lunde 

Kro 5. juledag 2017. 

Der skal lyde et kæmpe STORT 

tak til Lunde Kro, for utrolig 

dejligt mad.  

Der deltog 157 personer 

til julebal 5. juledag 2017. 

Rigtig fin opbakning – Tak 

for det. 

 

Håber at se lige så mange 

til julebal 5. juledag (29. 

december) i år – 2018. 

 

 

 

 

 

Opvask efter 157 gæster til 

julebal 5. juledag, medførte flere 

timers arbejde til Noojet😉  



Blåbjerg Boldklub orienterer 

Blåbjerg BK herreseniorer starter sæson 2018 med en gang let 

træning, lørdag den 3. februar kl. 15.00 på Outrup Stadion. 

Blåbjerg BK har 3 seniorhold i serie 2, 5 og 6. 
Efter træning serveres der suppe i klubhuset.  
Alle er velkommen. 
  
Med venlig hilsen 
Blåbjerg BK 
Hans K. Lund 

 

 

Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

8. feb. 14.30 Gudstjeneste Ann Andersen Baunbo 

11. feb. 13.00 
Fastelavns-

gudstjeneste 

Lunde Sogneforening 

& Kasper Bøtker 

Lunde Kirke & 

Lunde/Kvong 
Skole 

25. feb. 10.30 
Gudstjeneste 
med børnekirke 

Jette Andersen / 

Karina Kuntz Etzerodt 
& Kasper Bøtker 

Lunde Kirke 

 

Fastelavn er mit navn… 
 
Søndag den 11. februar 2018 
er det fastelavn. 
Lunde Sogneforening og 
Sognepræst Kasper Bøtker vil i 
den forbindelse igen i 2018 
gerne invitere alle børn og 
barnlige sjæle til en sjov og 
underholdende eftermiddag 

med fastelavnsgudstjeneste kl. 
13.00 i Lunde Kirke og efterfølgende tøndeslagning på 
Blaabjergskolen, Lunde – Kvong afdelingen ca. kl. 14. 



 


