
Januar 2019 
 

 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

29. dec. 18.30 Julebal 
Lunde 
Sogneforening 

Lunde Kro 

9. jan. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

15. dec. 14.30 Sang Brugerrådet Bavnbo 

20. jan. 09.30 Rævejagt Kvong Lunde Jagtforening 

23. jan. 18.00 Nytårskur Brugerrådet Bavnbo 

24. jan. 19.30 
Foredrag ”Kaffe 
med Kurt” 

Lunde Forsamlingshus 

31. jan. 19.00 
Fabriksbesøg v. 

Annebergs Limtræ 

Lunde, Kvong og 
Lydum 

Sogneforeninger 

Annebergs 
Limtræ, 

Lunde 

5. feb. 14.30 Sang Brugerrådet Bavnbo 

6. feb. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

20. feb. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 
 

 

Lunde Nyt ønsker alle et rigtig 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


Lunde Sogneforening orienterer 
 

Fabriksbesøg hos Annebergs Limtræ A/S 
  
Lunde, Kvong og Lydum Sogneforening har i fællesskab fornøjelsen 
af, at invitere til dig/jer til fabriksbesøg hos Annebergs Limtræ A/S i 
Lunde. 
 
Torsdag den 31. januar 2019 kl. 19.00 
  
Programmet er som følgende: 
Efter en kort velkomst bliver der en rundvisning på fabrikken, både 
ude og inde ca. 1 time, 

derefter samles vi i en af de opvarmede haller til lidt mere 
information ca. 1/2 time. 
hvorefter der sluttes af med kaffe og kage. 
  
De som har tid og lyst er alle velkommen, der er ingen tilmelding 
og arrangementet er gratis. 
  
Med venlig hilsen 
  
Lunde Sogneforening 
Kvong Sogneforening 

Lydum Sogneforening 
 
 

LGU og Kvong Idrætsforening orienterer 
 

Yin Yoga. 

Vi tilbyder 5 tirsdage med Yin Yoga i det nye år. 

Vi træner i uge 2-6 om tirsdagen – kl.: 19.30-20.30 i 

gymnastiksalen i Kvong. 

Tilmelding på Kvong.dk 

Pris 200,-kr. Er du fitnessmedlem er det gratis. 

 

Kom til fitness try Day søndag d 27/1-19 

Er du endnu ikke medlem af fitness i Kvong, har du mulighed for at 

prøve denne dag. Der er en instruktør til stede fra 10-12. 

Du kan også prøve en spinningtime, her skal du dog først tilmeldes 

på telefon 2341 0385. 

Det er GRATIS. 



orienterer 
 

Åbningstider omkring jul og nytår 
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) 

 

 

takker for jeres store indsats ved vores 
guirlande konkurrence. 
Til slutspurten den 2. december kom både julemanden og mange 
nissebørn forbi og byggede guirlander. 
Vi har 700 meter guirlande i alle farver og former hængende i 
butikken, som skaber en hyggelig julestemning. 
Vinderne af konkurrencen havde lavet over 19.000 meter, så vi 
vandt desværre ikke konkurrencen. 
Butikken har aldrig været så flot pyntet op til jul før – så tusinde 
tak for det! 

 
 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul, 
samt et godt nyt år. 
Tak for året som gik – Tak for 
handlen. 
 
Venlig hilsen Lis Vad 

  



Lunde Forsamlingshus orienterer 
 

 

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

 
Kurt Leth fortæller om spændende personer på hans vej igennem 
TV-journalistikken fra starten i Danmarks Radio via TV2 systemet. 
Mange af indslagene bygger på menneskelige historier plus en 
perlerække af mennesker fra sportens verden. Et bevægende, 

charmerede og humoristisk foredrag om mennesker og deres 
livshistorier. 
Foredraget er først og fremmest fængende beretninger – anekdoter 
– om nogle af de mest spændende og fantastiske mennesker, som 
Kurt har mødt i sine mange år som journalist. Det være sig som 
skrivende, radio, tv-jounalist. I sit foredrag giver Kurt også et 
indblik i, hvordan man laver tv. 
Hvordan optager han og kammermanden? Hvordan finder han 
emnerne? Der er også livlige historier om Kurt´s tid som 
”skrivekarl” på Jyllands-Posten. Om tiden som radio journalist i det 
midt og vestjyske og jobbet som pressemand i Udenrigsministeriet 

under Uffe Ellemann. 
 
Der bliver lagt på at publikum er med i løjerne. Spørgelysten er 
altid stor når Kurt giver den gas og træder op.  
 
Bestyrelsen – Lunde Forsamlingshus 

 

 

Bavnbo orienterer 
 

Traditionen tro holder vi NYTÅRSKUR, vi håber mange vil komme til 
en hyggelig aften. 
Tilmelding senest den 20. januar 2019 til Kirsten tlf. 7528 2218 / 
6128 1364 eller Mie tlf. 7528 2075 /6095 9949. 

 
  



Lunde Svømmeklub orienterer 

 

   



orienterer 
 

Foredrag 
Nr. Nebel Kulturhus, Sdr. Alle 21, Alle foredrag er fra kl. 10 – 12. 

Pris 50 kr. 
 

Onsdag den 9. januar 
En nytårskur i festlig dur - Anne Marie Uhre, Varde, både synger og 

spiller. 
 

Onsdag den 23. januar 
Tre Søskende, gør en forskel 
Merete og Mogens Brix Christensen, Varde, fortæller om, hvordan det er 

at have tre børn ude i verdens brændpunkter.  

 

IT kurser og tilbud 
Nr. Nebel - Kulturhuset Sdr. Alle 21 
IPad 
6 gange. Første gang mandag den 14. januar kl.10-12 (Ikke kursus i uge 

7) Pris 75 kr. Tilmelding senest den 10. januar til: 

Lise Hvelplund, lisehv@bbsyd.dk tlf. 2122 9144. 
 

Slægtsforskning for begyndere og let øvede 
8 gange. Første gang torsdag den 17. januar kl. 10 – 12. 
Medbring PC. Pris 100 kr. Tilmelding senest den 10. januar til: 

Lise Hvelplund lisehv@bbsyd.dk tlf. 2122 9144. 

 

Ture og arrangementer 
Cafe arrangement 
31. januar - Glemmer du – så husker jeg 

Har du lyst til en hyggelig eftermiddag med sang, musik, fortælling og 

bevægelse, Pris 25 kr. pr. person. 
Medborgerhuset i Varde den, 28. februar og den 28. marts 

Kl. 14 – 16. Tilmelding 3 dage før til Edith tlf. 2067 7219 og Karin tlf. 

2326 6199. 
 

Vin- og glassmagning hos Vinspecialisten, Varde 
Torsdag den 10. januar kl. 19. 

Pris: 150 kr. Tilmelding senest torsdag 3/1. 
Birgit Sikjær birgit@sikjaer.dk 2865 2796 eller Hans Simon Pallesen: tlf.: 

5086 1926, pallesen79@mail.com 
 

Biograf 
Torsdag den 17. januar kl. 14 – Mamma Mia – here we go again (2018)  

Yderlige oplysninger om tilbud findes i Programmet og på 
www.ældresagen.dk/varde 

 

mailto:pallesen79@mail.com


 

Kvong Lunde Jagtforening orienterer 
 

Generalforsamling 

Der indkaldes til generalforsamling i Kvong/Lunde Jagtforening på 

Lunde Kro mandag den 20. februar 2019 kl. 19.00.  

 

Foreningen er vært med aftensmad fra kl. 18.00. Tilmelding er 

nødvendig til Peter Gade 2279 0728 eller Egon Høgedal 2047 5566. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Evt. forslag skal være formanden (Egon Høgedal) i hænde senest 

mandag den 5. februar 2019.  

Husk uddeling af kragepokal, så tag krageben med samt 

lodtrækning af en glatløb jagt i statsskov. 

 

Rævejagter  

Kvong/Lunde Jagtforening afholder rævejagt søndag 

den 20. januar 2019 kl. 9.30. Vi mødes efterfølgende på Lunde Kro 

til gule ærter. 

 

 

 

 

Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

1. jan. 14:30 Dåbsgudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

10. jan. 14:30 Gudstjeneste Ann Andersen Lunde Kirke 

13. jan. 09:00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

20. jan. 10:30 Gudstjeneste med 

børnekirke 

Jette Andersen / 

Karina K. Etzerodt 
og Kasper Bøtker 

Lunde Kirke 

27. jan. 09:00 Gudstjeneste  Kasper Bøtker Lunde Kirke 
 

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

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

 
 



 


