
 

 

 

 
 

Juni 2020 
 

 

 

orienterer 
 

Åbningstider i pinsen  
• Lørdag 7.30 - 19.00   
• Søndag 7.30 - 15.00 
• Mandag 7.30 - 19.00 

 

Tak til alle for rigtig god lokal opbakning i corona-krisen, og tak for 
god respekt for de nødvendige sikkerhedsregler vi må ha` i 

butikken. Vi må holde ved lidt endnu, så alle kommer godt igennem 
krisen. God sommer. 
 

Min Købmand Lunde 

 
 

 

Lunde Nyt ønsker alle  

 

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.  

Husk - Lunde Nyt holder sommerferie – næste blad udkommer til august – 

indleveringsfrist 18. juli 2020. 

mailto:lundenyt@outlook.dk


 

 

Lunde Sogneforening orienterer 
 
Sogneforeningen må beklagevis meddele, at den årlige afholdelse 
af Skt. Hans aften må aflyses på grund af corona virus. 

 

Grillhytten og shelter i frugtplantagen 

Grill hytten må benyttes af alle og det er gratis at bruge den. Der 
er plads til ca. 45 personer i hytten og der er lys og strøm i hytten. 
 

Man kan orientere sig via kalenderen der hænger i det aflåste skab 
i hytten, om der er ledige pladser. 
Pladser kan reserveres ved at kontakte Pernille på tlf. nr. 51213452 
– sms / opkald eller mail til pernille206@hotmail.com  
 

Toiletbygningen er åben det meste af året. Vi vil forsøge at der altid 
er toiletpapir og håndsæbe til fri afbenyttelse. 
 

REGLER VED BRUG AF HYTTEN: 
Grill hytten og området skal behandles ordentligt. 
Det der bringes til hytten og området, har man selv ansvar for at få 
fjernet igen. Vær opmærksom på at der ikke er affaldsspande, så 
medbring selv affaldssække. 
Toilettet skal gøres rent efter brug. Der står spand, 
rengøringsmiddel og klude til rengøring i toiletbygningen. 
 

Hvis nogen har lyst til at give et bidrag til vedligeholdelse af hytten, 
samt rengøring af toilettet, kan pengene indbetales på konto 9682 
0000666017 eller mobilepay 27349. 
 

Med venlig hilsen - Sogneforeningen 
 

mailto:pernille206@hotmail.com


 

 

KorsFeen orienterer     

Så er vi klar igen efter Coronanedlukning. 
KorsFeen starter igen den 5. juni, 
Grundlovsdag. 
KorsFeen er et mødested, hvor alle i alle aldre 
kan mødes. 
Folk der har boet her længe og folk, der lige er flyttet hertil. 
Et frirum hvor man drikker kaffe, hygger, spiller et spil eller låner 
en PC. Der er også mulighed for at bruge såvel billard-som pool 
bordet. 
Vi holder åbent hver fredag i Klubhuset i Lunde fra kl.14-16. 
10 frivillige står bag aktiviteten. 

 
 
 

LANDSBYFESTEN i Lunde orienterer 
Grundet hele situationen omkring corona virus, er det med stor 
beklagelse, at vi desværre må meddele at årets Landsbyfest 2020 
er AFLYST. 

Vi ses i 2021 til et spændende program 😊 

 
På gensyn - Landsbyfestudvalget. 

 

Lunde Forsamlingshus orienterer 

 
Årets generalforsamling er flyttet til tirsdag den 15. september kl. 
19.30. 
Et stort tak skal lyde, for de medlemsbidrag vi har modtaget – 
Ønsker du/I at give et bidrag til nye borde og stole til den store sal 
vil vi være taknemlige for et bidrag. 
 
Bidrag kan indbetales til Nebel Sparekasse 

9682-0000675709. 
 
På forhånd tak for støtten. 
 
Bestyrelsen - Forsamlingshuset 
 
 



 

 

Herretur på ski til Østrig 2021 
 

Hej alle herre i det ganske land. 
Vi er et par stykker, som er ved at planlægge en herretur til 
Schladming i Østrig. 
Selvom det er Corona tider, vil vi gerne have hvis det har interesse 
at man enden ringer eller skriver til os. 
Det er en kort skitur med 3/4 dage på ski, alt efter hvad man er til. 
Det kan både være ”kør selv” eller ”fly” fra Billund. (fly nu kun på 
forespørgsel) 
Datoen er fra den 9. januar – 12. januar 2021. 
Vi bor på Højmarks eget Hotel Planai som ligger 10 meter fra 
hovedliften i Schladming. 
Med i prisen er ophold, halvpension, eftermiddags kaffe/kage og 3 
dags liftkort. 
Værelserne bliver til 3/4 personer. 
Der kan bestilles en ekstra dags liftkort til ”kør selv” gæster. 
Det er muligt at leje ski hjemmefra og bestille skiskole, både i 
grupper samt privat undervisning. Nævnes ved bestilling. 
 
Priser på skileje: Ski, støvler og stave i 3 dage, fra 355 kr. alt efter 
kvalitet. 
For Fly gæster er der et tillæg på 400 kr. for at få ski med. 
 

Pris for ”køre selv” 4.000 kr. 
Pris for ”Fly” 6.200 kr. 
 
Der kommer en rabat, hvis vi bliver over 13 personer. Ved 15 
personer vil de ca. give 200-300 kr. pr. person. 
 
Depositum 1.400 kr. pr. person betales ved tilmelding. 
Restbeløb betales senest den 1.november 2020. 
For jer som vil være sikker på en flybillet, skal dette bestilles senest 
1. maj 2020. Derefter er det på forespørgsel. 
 

Vi holder et info møde i september (sted oplyses senere). 
 
Ved spørgsmål/tilmelding kontakt Martin Larsen (Hollænder) mail: 
martinlarsen1@youmail.dk eller tlf. 4046 4088. eller Peter Zwinge 
på tlf. 9955 6762. 
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Baunbo orienterer 
 

Som det ser ud på nuværende tidspunkt, kommer vi nok desværre 
ikke til at afholde Sankt Hans på Bavnbo i år. 
Men vi håber, at vi kan starte op med Banko midt i august. 
 

God sommer og på gensyn. 
 
Venlig hilsen fra Brugerrådet. 

 

 

Lunde Menighedsråd orienterer 

 
Tirsdag den 11. august kl. 19.00 er der orienteringsmøde i 
Konfirmandstuen ved Lunde Præstegaard. 
Menighedsrådet vil orientere om arbejdet i menighedsrådet, hvad 
har vi lavet og hvilke ambitioner har vi? 
Vi vil også gerne høre dine tanker om vores kirke og kirken i 
lokalsamfundet. 
Der er også mulighed for at spørge ind til regnskabet og budgettet. 
Hvordan bruger vi pengene, skal vi have flere aktiviteter. 
Hvordan skal kirkegården se ud om 5 eller 10 år? 
 

Har du været på besøg ved Lunde Barfred, det er der den gamle 
præstegaard lagde.  
Lunde Barfred er nu en lille skov med nogle rigtig gamle 
Lindetræer, hvor der mindst kan sidde 60 personer under og spise i 
tørvejr. Vi holder friluftsgudstjeneste ved Lunde Barfred søndag den 
16. august kl. 14.00. 
 
Der er valg til menighedsrådet i september måned. I Lunde skal der 
vælges 5 personer, og derudover sidder præsten som født medlem 
af rådet. Lige nu er Graveren med som personalets repræsentant i 
menighedsrådet. 

 
Så har du lyst at høre mere om arbejdet og komme med din 
mening er du meget velkommen til mødet! Vi ses! 
 
På vegne af Lunde Menighedsråd. 
Thorkild Møller Christensen 
Formand Lunde Menighedsråd.  
  



 

 

 

orienterer 
 

Så slår vi dørene op igen! 
Vi glæder os til at se gamle og nye kunder i butikken. 
I forbindelse med åbningen af butikken følger vi de anvisninger, vi 
har fået gennem Kirkens Korshær, bla. brug af håndsprit, handsker 
og afspritning. 
 

Der er sprit og plastikhandsker ved indgangen til kunder. 
Medarbejderne kan bruge mundbind og handsker, hvis de ønsker 
det. 
Vi gennemfører øget rengøring af kontaktpunkter og overflader. 

Der serveres ikke kaffe til kunder og kundetoilettet er aflåst. 
Vedrørende: 

• afhentning og udbringning henstilles til, at medarbejderne ikke 
går ind i private hjem, altså varer sættes udenfor. 
 

• aflevering af tøj anbefaler vi, at det lægges i den udendørs 
container ved bagdøren 

 

Som det ser ud i slutningen af maj, kan vi holde åben som vanligt, 
men der kan opstå en situation, så vi er nødt til at begrænse 
åbningstider. 
 

Vi holder Facebooksiden opdateret med åbningstider. 
 

OBS OBS: Butikken er lukket Grundlovsdag den 5. juni 2020. 

 
Lunde Kirke orienterer 

 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

1. jun. 14:00 Friluftsgudstjeneste Alle tre præster Bjergvej, 6830 

7. jun. 10:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

21. jun. 10:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

28. jun. 9:00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

12. jul. 10:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

Ret til ændringer forbeholdes. Se i øvrigt kirkens hjemmeside: https://sogn.dk/lunde-varde/ 

 

Kirken og Covid-19 
Pandemien, som hele verdenssamfundet er blevet ramt af, har 
i særdeleshed givet os nogle udfordringer i forhold til det at 

være kirke. Vi har i denne meget usædvanlige situation måttet 

https://sogn.dk/lunde-varde/


 

 

tænke i helt andre baner for fortsat at kunne forkynde det glædelige 

budskab i Lunde og Outrup sogne.  
Sognenes gudstjenester er i perioden marts-maj 2020 blevet 

videooptaget og lagt ud på et YouTube link på sognenes og kirkernes 

sider på hhv. www.sogn.dk (Folkekirkens officielle hjemmeside med alle 
sogne i hele Danmark) og Facebook. 

 

Desværre har vi ikke kunnet holde gudstjeneste på traditionel vis i 
kirkerne. Det har været et stort savn. Mig bekendt er det aldrig sket i 

Folkekirkens lange historie, at vi helt har måttet aflyse fysiske 

gudstjenester i kirkerne og kirkelige arrangementer i kirkernes lokaler i 
så lang en periode. 

Nu står vi omsider heldigvis i den lykkelige situation, at vi så småt må 

begynde at genåbne vores skønne kirker for gudstjenester. Det glæder 

jeg mig meget til! 

 

Vi er pga. epidemien dog underlagt Sundhedsstyrelsens retningslinjer for 
en forsvarlig genåbning af folkekirken. Retningslinjerne kan findes her: 

https://www.km.dk/fileadmin/share/dokumenter/Retningslinjer_for_ans

varlig_genaabning_af_folkekirken_og_andre_trossamfund.pdf 
 

Af retningslinjerne fremgår det bl.a., at man i kirkerne maksimalt må 

være 1 person pr. hver fjerde kvadratmeter til gudstjenester og kirkelige 
handlinger. Der vil blive sat et skilt op på kirkedørene i Lunde og Outrup 

kirker, hvor det maksimalt tilladte antal kirkegængere vil fremgå. 
Jeg beklager for mit vedkommende meget situationen. Jeg synes, det er 

rigtig ærgerligt, at vi henover sommeren ikke må være det antal 

kirkegængere i kirkerne, vi har lyst til at være. På den anden side skal vi 
selvfølgelig passe på hinanden. Det gør vi ved fortsat at holde afstand, 

spritte og/eller vaske hænder og generelt følge Sundhedsstyrelsens 

retningslinjer. 
Vi skal altså forestille os, at vi nu midlertidigt har fået en meget mindre 

kirke i Lunde Sogn. Forhåbentlig vil det i 3. eller 4. fase af Danmarks 

genåbning igen blive muligt at samles flere personer til gudstjeneste i 
kirkerne. Det vil tiden vise. Det er min bøn for fremtiden. 

 

Man er fortsat meget velkommen til at kontakte mig telefonisk, hvis man 
har brug for én at tale med. Jeg står til rådighed og ringer altid tilbage, 

hvis jeg kan se, telefonen har ringet, og jeg har været forhindret i at 

tage den. 
 

Med de ord vil jeg ønske alle en rigtig god sommer – alting til trods! Pas 

på Dig selv og Dine kære medmennesker. Vi ses forhåbentlig snart! 
 

De bedste hilsner  

fra Sognepræst Kasper Bøtker 
  



 

 

 


