
 
 
 
 

Januar 2020 
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

29. dec. 18.30 Julebal  Lunde 
Sogneforening 

Lunde Kro 

7. jan. 14.30 Sang Brugerrådet Bavnbo 

8. jan. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

14. jan. 14.00 Introduktion til 
Pickball og evt. 
New age curling 

LGU Gymnastiksal
en 
Lunde/Kvong 
Skole 

19. jan. 9.30 Rævejagt 
Efter jagt er der gule 

ærter på Lunde Kro 

Kvong-Lunde 
Jagtforening 

Kvong Smed 
 

22. jan. 18.00 Nytårskur Brugerrådet Bavnbo 

2. feb. 09.30 Ræveregulering 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. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

22. feb. 09.30 Ræveregulering Kvong-Lunde 
Jagtforening 

Kvong Smed 

 

Lunde Nyt ønsker alle et godt nytår 

  

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


   orienterer 
 

Åbningstider omkring jul og nytår 
 

Den 24. december  –  Tirsdag 7.30 – 11.00 
Den 25. december  –  Onsdag LUKKET (1. juledag) 
Den 26. december  –  Torsdag 7.30 - 14.00 (2. juledag) 
Den 27. december  –  Fredag 7.30 - 19.00 
Den 28. december  –  Lørdag 7.30 - 19.00 
Den 29. december  –  Søndag 7.30 - 19.00 
Den 30. december  –  Mandag 7.30 - 19.00 
Den 31. december  –  Tirsdag 7.30 – 14.00 (nytårsaftensdag) 
Den 1. januar 2020  –  Onsdag LUKKET (nytårsdag) 

 
 

 

 

Ny indgang ved Min Købmand. 
 

Nyt indgangsparti ved Min Købmand er nu ved at være færdig.  
Det har taget noget tid at blive færdig på grund af flere små 
problemer undervejs. 
Meget arbejde er lavet af frivillige hjælpere - Tusind Tak til jer alle, 
det er et flot resultat. Der skal også siges stort TAK til kunderne for 
stor tålmodighed, det har ikke været lige nemt hver dag, at komme 
ind og ud af butikken.  
Kom ind og se den nye indgang, som snart vil være fyldt med gode 

tilbud. 
 
Alle ønskes et rigtig godt nyt år. 
Min Købmand - Liv i Lunde 
 

 



  



Lunde Gymnastik & Ungdomsforening 

orienterer 
 

Nyt fra LGU 
 
Tirsdag den 14. januar 2020 kl. 14 holder vi en 
informationseftermiddag til seniorer og alle 
andre. 
 
Her kommer Kirsten 
Christensen fra DGI, 
hun vil introducere os 
for Pickball og evt. New 
age curling.  
  
LGU har investeret i materialer til Pickball, dette 
spilles med et bat kaldet en paddle, spillet er en 
blanding mellem tennis, badminton og 
bordtennis. Der spilles på en badminton-bane med en hård plastik 
bold og nettet er i tennis-højde.  
Sporten er nem at komme i gang med, kan spilles af begge køn og 
alle aldre, selv for folk der ikke er de mest atletiske. 
 
Alle er velkommen tirsdag den 14. januar 2020 fra kl. 14.00-15.30 

i gymnastiksalen ved Lunde-Kvong skolen på Skolegade 59 i Lunde. 
Der serveres kaffe og småkager. 

 
 
 

 

orienterer 

Vi håber alle har fået vores nye program, som indeholder en bred 
vifte af tilbud. 

Vi begynder året med: 
 

Bustur til Nytårskoncert i Esbjerg Musikhus 
Søndag den 12. januar kl. 16.00 
Pris: 400 kr. for billetter og bus tur/retur. 
Begrænset antal billetter. 
Online Booking: ældresagen.dk/varde, Karin Mortensen 2326 6199, 
Marianne Zwinge tlf. 7528 8754. 



 

Foredrag om Dronning Margrethe 80 år 
Onsdag den 22. januar kl. 10 – 14 i aulaen på Nr. Nebel Skole 

Husk tilmelding. Pris 100 kr. 
Den 16. april 2020 fylder Dronning Margrethe 80 år. I den 
anledning vil Ældre Sagen gerne invitere til et underholdende 
foredrag om Dronningen og det danske kongehus.  
Tilmelding senest den 16. januar. 
Online booking: ældresagen.dk/varde 
Tilmelding til: Lise Hvelplund tlf. 2122 9144 eller Marianne Zwinge 
tlf. 7528 8754. 
 

IT 
Slægtsforskning for begyndere og let øvede 

10 gange. Første gang torsdag den 9. januar kl. 10 – 12. 
Kom og lær hvordan man kommer i gang med eller arbejder videre 
med slægtsforskning. Medbring PC.  
Pris 100 kr. 
Tilmelding senest den 3/1 til: Lise Hvelplund lisehv@bbsyd.dk eller 
tlf. 2122 9144. 
 
IPad kursus 
5 gange. Første gang mandag den 6. januar kl. 10-12. 
Lær at bruge din IPad i hverdagen og til mere specielle formål. 
Medbring IPad. 

Pris 75 kr. 
Tilmelding senest den 4/1 til: Lise Hvelplund, lisehv@bbsyd.dk eller 
tlf. 2122 9144. 
 
”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. 21229144 
Seneste henvendelse den 17/2 2020. 
 

ÅRSMØDE 
Årsmødet afholdes tirsdag den 19. marts 2020 kl. 17.00 på 
Danhostel (tidligere Kommune kontor) Strandvejen 1a, Oksbøl. 
Indgang fra Kirkegade. 
Online booking: ældresagen.dk/varde, eller Lise Hvelplund 2122 
9144 eller lisehv@bbsyd.dk. 
 
 

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


Lunde Forsamlingshus orienterer 

Godt nytår. 

Tusinde tak til alle der har støttet op, om de forskellige 
arrangementer i 2019 og stor tak skal lyde for alle medlemsbidrag. 
Det gør det hele lidt lettere og sjovere. 
 
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 i forsamlingshuset 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. 

 

 

Kvong – Lund Jagtforening 

OBS: 
I forbindelse med generalforsamling den 3. februar 2020 er der 
tilmelding til spisning til Egon Høgedal på telefon 2047 5566 senest 
den 1. februar 2020. 



Købmandsgården Bavnbo orienterer 
 

Tak til alle sponsorer til vores julefrokost. 

Vi starter igen den 6. januar 2020. 

 

Glædelig jul ønskes fra bestyrelsen Købmandsgården 

 
 

Bavnbo orienterer   

Så skal det nye år skydes i gang, det bliver med et festligt 

NYTÅRSKUR. 
Vi håber mange vil komme og hygge til lækker mad og ønske 
hinanden GODT NYTÅR. 
  
Tilmelding senest d. 19. januar 2020. 
Ellen 7528 2057 / 2575 7509 eller Mie 7528 2075 / 6095 9949. 

 
Brugerrådet ønsker alle et GODT NYTÅR 

 

 

Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

1. jan.  16.00 Nytårsgudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

9. jan. 14.30 Gudstjeneste Ann Andersen Baunbo 

12. jan. 09.00 Gudstjeneste 1.s.e. H3K Kasper Bøtker Lunde Kirke 

19. jan. 10.30* Gudstjeneste 2.s.e. H3K Kasper Bøtker Lunde Kirke 

26. jan. 09.00 Gudstjeneste 3.s.e. H3K Kasper Bøtker Lunde Kirke 

* Med altergang/nadver 
 

Nytårsdag 
 

Efter gudstjenesten i Lunde Kirke den 1. januar 2020 kl. 16.00 er 

der kransekage og bobler til alle i våbenhuset, hvor vi kan ønske 

hinanden et rigtig godt nytår! 

 
 



 


