
 

 
 

Juni 2021 
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

29. maj 10-13 Affaldsindsamling 
og arbejdsdag 

Lunde 
Sogneforening 

Grill hytten i 
Frugtplan-
tagen, 
Markvænget  

29. maj 13.30 Generalforsamling 
iht. vedtægterne 

2. jun. 16.30 LGU aktiviteter for 
børn / unge (gratis) 

Lunde Gymnastik 
& Ungdoms-
forening 
 

Lunde 
Stadion 

9. jun. 16.30 LGU aktiviteter for 
børn / unge (gratis) 

Lunde 
Stadion 

9. jun. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

14. jun. 17.30 Generalforsamling Kvong-Lunde 
Jagtforening 

Lunde Kro 

23. jun. 18.00 Sankt Hans Lunde 
Sogneforening 

Lunde/Kvong 
Skole 

23. jun. 18.00 Sankt Hans Brugerrådet Bavnbo 

28. jun. 19.30 Generalforsamling Liv i Lunde Lunde Kro 

20.-21. 
aug. 

 Landsbyfest i 
Lunde 

Landsbyfest-
udvalget 

Info følger 

 

 

 

Lunde Nyt ønsker alle en rigtig god sommer.  

Deadline for næste udgave af Lunde 

Nyt – august 2021 - er 18. juli 2021 

kl. 18.00.  

 

 

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
PS
Gul seddel
OBS!!!!Afholdes ved Grill hytten i frugtplantagen



Lunde Sogneforening orienterer 
 

SANKT HANS 
Lunde sogneforening afholder sankt hans på  

Lunde/Kvong Skole ONSDAG den 23. juni 2021 
  

Vi starter kl. 18.00 hvor der vil være tændt op i de små bål, 
alle er velkomne til at komme og bage snobrød, 

pandekager og poppe popcorn, det er alt sammen gratist!! 
 

Vi tænder op i grillen og der KAN købeS frankfurtere m. 
brød, SAMT øl OG vand 

 

Kaffe og the er gratis!! 
 
 

Kl. 20.00 vil det store bål blive tændt og heksen futtet af☺ 
Så ta´familien, vennerne og naboen under armen og kom og 

få en sjov og hyggelig aften! 
 

 Med venlig hilsen  
Lunde sogneforening 

   
 

 

Skrotindsamling 
Vi har i Lunde Sogneforening besluttet at afholde en 
skrotindsamling, hvor kommende overskud vil gå til foreningens 
arbejde med at forskønne byens kommende Mejeritorv. 
Har du gl. jern, maskiner, harve, plove, grønthøster, knallert, 
cykler, plæneklipper m.m. liggende/stående, som skal smides ud, 

så giv os gerne et kald. 
Vi kommer gerne forbi for at samle det sammen og skulle der ligge 
mere end man bare lige læsser med håndkraft, så har vi også en 
løsning på det. 
Vi kan kontaktes på tlf. nr.: Jakob Lyhne 2046 0336 

Frits Anneberg 2087 0700 
 

Afhentning vil strække sig over de 3 første uger i maj 2021. 
 

” kort og godt, skrot er hot” 



Affaldsindsamling, arbejdsdag og generalforsamling 
 

Vi mødes ved grillhytten i 
frugtplantagen lørdag den 29. 
maj 2021 kl. 10 – 13.  
Efterfølgende deles vi op i hold, 
nogen tager af sted og samler 
affald, mens andre arbejder 
ved frugtplantagen. 
 

I frugtplantagen skal der 
støbes pæle ned, for at 
forhindre bilister på græsplænen, der skal fræses og laves luft 

omkring frugttræerne, samt luges ukrudt - medbring gerne 
haveredskaber til at luge med. 
 

Der bliver udleveret sække, handsker og veste til dem der skal samle 
affald. Efterhånden som sækkene bliver fyldte og for tunge på turen, 
efterlader man dem på ruten og til sidst kører der en lastbil rundt og 
samler dem op.  
 

Til middag bliver der serveret pølser, brød og lidt at drikke til alle 
hjælpere og efterfølgende vil der være generalforsamling.  
 
 

 

Kvong-Lunde Jagtforening orienterer 
 

Kvong-Lunde jagtforening afholder generalforsamling mandag den 
14. juni 2021 kl. 17.30 på Lunde kro. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
Tilmelding til spisning senest 
den 11. juni 2021 til formanden 
på tlf. 2047 5566. 
 
Foto fra bukketræf i maj 2021 – 
morgenkaffe i Frøstrup anlæg – 
intet skudt ifm. jagten ;-) 
 
MVH Kvong-Lunde Jagtforening, 
Knud Andersen 

 



Lis T. Vad  
 

”Farvel og tak” er en sætning, der er blevet sagt mange gange i alle 
de år, hvor jeg har været i Lundes købmandsbutik. Det har jeg nu 
sagt for sidste gang, da jeg efter eget ønske er stoppet som 
købmand. Det er dejligt at det lykkedes at få Ketty, som den nye 
købmand i Lunde. 
 

Hermed vil jeg sige tak til alle trofaste kunder og tusind tak for 
besøg, blomster og gaver i forbindelse med overdragelsen den 1. 
maj. Det var en god dag, selv om det også var svært at sige farvel. 
 

Mange tak til alle der hjalp til med status og arregement den 1. 
maj. 

Stor tak til Liv i Lunde og andre hjælpere omkring butikken i tidens 
løb. 
Mange tak til mit dygtige personale gennem tiden som købmand i 
Lunde. 
Venlig hilsen Lis T. Vad 

 

Landsbyfestudvalget orienterer 
Program for landsbyfesten: 

- Fredag den 20. august kl. 18.30 - Banko. 

- Lørdag den 21. august kl. 9.30 - Fælles morgenmad for alle. 
- Lørdag den 21. august kl. 10.30 - Rundbold turnering + 

hoppeborg til de små. 
- Lørdag den 21. august kl. 18.30 - Fællesspisning med revy. 

 

Landsbyfestudvalget. 

 

 

Liv i Lunde orienterer 
 

Der afholdes generalforsamling mandag den 28. juni kl. 19.30 på 

Lunde Kro. 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
 
Alle er meget velkommen, dog er det kun anpartshavere der har 
stemmeret. 
 
Med venlig hilsen Liv i Lunde 



 

Bavnbo orienterer 
 

Så går vi i gang igen efter en lang pause. 
Vi går ud fra at alle efterhånden er vaccineret og starter med banko 
onsdag den 9. juni 2021. 
  
Sankt Hans aften dækker vi op i Glasstrædet og serverer pølser 
m.m. Det bliver en rigtig hyggelig aften med bål, båltale og sang. 
Tilmelding til Sankt Hans aften senest den 20. juni til Kirsten på 
tlf.: 6128 1364 / 7528 2118 eller Mie på tlf.: 6095 9949 / 7528 
2075. 

  
Alle er velkommen, vi glæder os rigtig meget til at se jer igen. 
                               
På gensyn - Brugerrådet. 
 
 
 
 

orienterer 
 

Så er der igen aktiviteter i Varde, Blåbjerg, Blåvandshuk. 

 
Vi håber, I har lyst til at melde jer til de sidste arrangementer i 
denne sæson. 

• Biograf den 27. maj. 
• Turen til Brande den 29. juni. 
• Højskoledagen den 5. juli. 

 
”Spis sammen” i Medborgerhuset i Oksbøl og L´hombre i Varde er 
opstartet. 
Det udsatte Årsmøde afholdes den 10. august 2021 kl.15 i Oksbøl. 
 

Husk Corona pas/negativ test hvor det kræves. 
 
Næste program uddeles midt i august og dækker perioden 1. 
september til 31. marts 2022. 
Yderlige oplysninger i Medlemsbladet og på hjemmesiden. 

  



Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

6. jun.  10.30 Gudstjeneste Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

10. jun. 14.30 Gudstjeneste Thomas Ancher Uth Baunbo 

13. jun. 09.00 Gudstjeneste Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

20. jun. 10.30 Gudstjeneste Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

27. jun. 10.30 Familiegudstjeneste Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

4. jul. 10.30 Gudstjeneste Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

11. jul. 09.00 Gudstjeneste Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

 
GRUNDLOVSFEST I PRÆSTEGÅRDSHAVEN 
Kom til Grundlovsfest i præstegårdshaven, lørdag 5. juni. 
Demokrati og ytringsfrihed udfordres hele tiden og gør det også denne 

dag.  

Borgmester Erik Buhl kommer og sætter fokus på dette i årets 
grundlovstale. Søskendegruppen Olsen kommer og synger for os – og vi 

skal synge nogle sommersange sammen under træernes kroner! 

Fra kl. 15.30 er der drop-ind kaffe m.m. og selve festen begynder lidt 
over kl. 16. Lunde præstegård og konfirmandstuen er åbne og man er 

velkommen til at kigge indenfor. Dagen slutter med at man kan købe en 

grillpølse til aftensmaden. Børn er meget velkomne og der er bolde og 
kongespil mm. og leg i skoven.  

Medbring en stol og tæppe, så sørger vi for kaffe og kage og pølser til 
aftensmad. 

Vi glæder og til at se mange fra Lunde-Outrup og omegn.  

Velkommen og venlig hilsen 
Lunde og Outrup menighedsråd, Sognepræst Thomas A. Uth 
 

  



Smågrupper: Kom og være med! 
Vi har lyst til at lave små bibelgrupper, hvor vi kan mødes og dele tro og 

hverdagsliv, stort og småt. Ideen er at vi læser i biblen, taler om det, vi 

har læst, beder sammen, drikker en kop kaffe og taler om alt muligt – et 
par timer en gang om måneden.  

 

Har du lyst til at høre mere, og forhåbentlig også at være med, så kom 
hen i præstegården i Lunde, Lundtangvej 21, mandag 7. juni klokken 

19-21, til en uforpligtende intro-aften.  

Kærlig hilsen Pia og Thomas Ancher Uth og Yvonn Tittel 
PS: Alle er velkomne – fra alle sogne. 
 
 

FAMILIEGUDSTJENESTE  
Søndag den 27. juni kl. 10.30. 
Sommerferien står for døren for mange familier. Hvad skal vi lave, og 

hvor må vi tage hen på ferie i disse tider? 

 
Derfor dette gode tilbud til børnefamilie og barnlige sjæle. 

Præsten mødes med minikonfirmander fra Lunde skole kl. 9.30 i kirken 

og øver med dem, så vi sammen kan 
festligere gudstjenesten. 

 

Alle spiser pizza efter gudstjenesten og 
ønsker hinanden en god sommerferie. 

Vel mødt. 
 
 

MÅNEDS SALME 
Der må igen synges i kirken! Fire til seks 
salmer til hver gudstjeneste finder 

præsten, som ofte passer til søndagens 

tekst.  
Salmer skaber lyd, rum og giver et 

fællesskab, som vi kender det det fra 

fællessang på tv.  
 

Præsten tænker ofte hvilken salme kan du 

lide og hvad passer til årstiden? Hvad er 
din ynglingssalme?  

 

Bliv inspireret via dette link og hør og find den salme du kan lide: 
https://www.dendanskesalmebogonline.dk/ (DDS) Send dit salmeforslag 

til thau@km.dk og så kan det være den kommer den på nummertavlen!  

I maj var månedssalme: DDS 267 Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam! 
I juni er månedssalme 725 ”det dufter lysegrønt af græs”. 

  

https://www.dendanskesalmebogonline.dk/
mailto:thau@km.dk


 


