
Juni 2018 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

27. maj 14.00 Indvielse af bro 
og flagstang 

Anlægsudvalget Frøstrup Anlæg 

30. maj 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

6. juni 13.30 Udflugt Brugerrådet Bavnbo 

9. juni 10-14 Børne 
loppemarked 

Børnehavens 
Venner & 
Skolens 
Støtteforening 

Lunde/Kvong 
Skole 

11. juni 14.00 Syng sammen Brugerrådet Bavnbo 

23.  jun. 17.30 Sankt Hans Lunde 
Sogneforening 

Lunde/Kvong 
Skole 

23. juni 18.00 Sankt Hans Brugerrådet Bavnbo 

Uge 34  Landsbyfest i 
Lunde 

Landsbyfest 
udvalget 

Lunde Stadion 

25. aug.  Fællesspisning 
med musik og 
dans 

Landsbyfest 
udvalget 

Lunde Stadion 

 

 

Lunde Nyt ønsker alle en rigtig god sommer. 

 
Næste udgave af Lunde Nyt udkommer til august – 

indleveringsfrist er 18. juli 2018 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


Lunde Sogneforening orienterer 

Affaldsindsamling 
Der blev den 21. april afholdt 

en ekstra affaldsindsamling i 

Lunde i rigtig godt vejr.  

Der blev indsamlet en fuld 

boogie anhænger  

Affaldsindsamlingen 

blev afsluttet med let frokost i 

grill hytten. 

 
Grillhytten ved Frugtplantagen. 
Grillhytten må benyttes af alle og det er gratis at bruge den.  
Der er plads til ca. 45 personer i hytten.  
Man kan orientere sig via kalenderen i det aflåste skab i hytten, om 
der er ledige pladser.  
Pladser kan reserveres ved at kontakte Pernille på tlf. 5121 3452 
(opkald/sms) eller mail pernille206@hotmail.com. 
Man kan ikke forvente at have grillhytten alene, selvom man har 
reserveret pladser i den. Flest mulig skal gerne have gavn af det 

dejlige område 😊 

I løbet af de næste par måneder, forventes det at toiletbygningen 

står færdig. 
 
Regler ved brug af hytten: 
• Grillhytten 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. 

• Området har naboer, så vis hensyn til dem. 



SANKT HANS 
Lunde sogneforening afholder sankt hans på  

Lunde/Kvong Skole den 23. juni 2018 
  

Vi starter kl. 17.30 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 også op i grillen og der vil være mulighed for at 
købe spareribs m. kartoffelsalat, frankfurtere m. 

kartoffelsalat eller brød, grillpølser m. brød, øl, vand, 
samt slikposer!!! 

 

Kaffe og the er gratis!! 
 

børn og barnlige sjæle er også velkomne til at tage 
cyklen, rulleskøjterne eller andet med på pladsen! 

 

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 

   
 

 

 
 

orienterer 

 
Butikken er lukket følgende dage: 
Mandag den 30. maj 2018 på grund af studietur for medarbejdere. 
Tirsdag den 5. juni 2018 på grund af Grundlovsdag. 
  



Landsbyfesten i Lunde orienterer 
 

Landsbyfesten vil i 2018 foregå fra mandag den 20. – 
søndag den 26. august 2018. – Så sæt kryds i kalenderen. 
 

Foreløbig program for Landsbyfesten: 
Tirsdag d. 21/8-18 Rovfugleshow med efterfølgende spisning kl. 

17.30. I forbindelse med spisningen, 
offentliggøres årets navn. 

 Ca. kl. 19.45 gudstjeneste i teltet ved Kasper 
Bødtker. 

Onsdag d. 22/8-18 Banko kl. 19. 
Fredag d. 24/8-18 Swup-mesterskaber kl. 

Lørdag d. 25/8-18 Gratis morgenkaffe, børnedag med aktiviteter 
for børn i alle aldre, bl.a. laser game, 
hoppeborg og straffesparkkonkurrence. Til 
middag serveres der tarteletter med høns i 
asparges. 
Fællesspisning med revy og musik leveret af 
Fest-Apparatet. 

Søndag d. 26/8-18 Fælles oprydning kl. 9-9.30. Alle er meget 
velkommen. Dette plejer at være en meget 
hyggelig afslutning på en god uges festival. 

 
Fest-Apparatet er et orkester bestående af fem unge mænd fra 

Syddansk Musikkonservatorium i 
Esbjerg. De 5 unge mænd, spiller 
slagkraftig dansemusik med højt 
energiniveau, så der er garanti for en 
fest, når de 5 unge herre rocker scenen. 
Repertoiret spænder vidt fra 60érne og 
helt til nogle af de nyeste hits.  

 

 

  



Liv i Lunde orienterer 

Vi ønsker os: 
- Nyt indgangsparti til Købmandsbutikken. 
- Nyt medlem til Bestyrelsen i Liv i Lunde. 

 
Ønskerne kom frem på generalforsamlingen hvor der var god 
spørgelyst blandt deltagerne.  
Vi har fået lavet tegninger til et nyt indgangsparti ved 

Købmandsbutikken, som det trænger til. Liv I Lunde har søgt midler 

fra Nr. Nebel Sparekasses fond og har fået 50.000 kr. til formålet. 

Vi mangler stadig ca. 70.000 kr. som vi vil forsøge SE`s vækstpulje 

og LAG - midler.  

Har du en god ide til at få det finansieret - er du meget velkommen 

til at kontakte bestyrelsen.  

Ved generalforsamlingen var Jan Lillebæk Nielsen og Thorkild Møller 

Christensen på valg. Begge ønskede ikke genvalg. Jan Haarsma 

blev valgt ind i bestyrelsen, så der manglet et bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen har fået mandat til at finde et nyt bestyrelsesmedlem 

mere. Bestyrelsen består derudover af: Laue Larsen, Kristian Friis 

Nielsen og Flemming Christensen.  

Regnskabet viser et overskud på 26.497 kr. og et salg af brændstof 

på 709.000 L.  

Der var en god stemning til generalforsamlingen. Har du en god ide 

til os - så kontakt bestyrelsen.  

Der var stor opbakning til, at vi også fremover har en super 

købmandsbutik. Tak til Lis og H.C. + personalet, som gør en 

kæmpe indsats! 

 
 
 
 

Herrefest i Kvong 
Alle mænd sæt kryds i kalenderen lørdag den 6. oktober 2018. 
Kvong Idrætsforening holder herrefest i gymnastiksalen på Kvong 
gamle skole. Nærmere info følger. 
 

  



 
 



Børnebyen i Lunde-Kvong orienterer 
Børnebyen i Lunde-Kvong 

Informations ”skriv” til forældre. 

Foråret er for alvor på vej! Det er blevet lunere og 

mere mildt i vejret. Det er grødevejr! Det er også 

grødevejr i arbejdet med etableringen af børnebyen i 

Lunde-Kvong. Tingene gror, og der begynder at tegne sig et billede af, 

hvordan hverdagen kan skrues sammen fra august 2018. 

 

Hvad er børnebyen? 

Arbejdsgruppen har besluttet, at definere børnebyen som alle 

børneinstitutioner i lokalområdet – skolen, SFO-en, klubben og dagtilbuddet. 

Børnebyen har to afdelingsledere:  

• Rikke Jæger Winther er leder af skoledelen 

• Pernille Falther Lund er leder af SFO, klub og dagtilbud. 

 

Hvor skal børnebyen være? 

Arbejdsgruppen arbejder lige nu med en model, hvor dagtilbuddet flytter op på 

skolen og får lokaler lige ved siden af indskolingen. Vi mangler endnu nogle 

godkendelser men forventer, at godkendelserne snart kommer. 

Juniorklubben flytter hen i den ”gamle købmandsgård”, hvor lokalerne 

nyrenoveres. Dette lokale kan skolebørnene også bruge i skoletiden. 

 

Personalefællesskab. 

Flytningen giver mulighed for, at alle ansatte kan være en del af hele 

personalefællesskabet. I hverdagen kommer alle til at være tæt på hinanden 

og kan bruge hinandens viden og erfaringer.  

 

Helhed i børnenes liv. 

Det giver også mulighed for at skabe sammenhæng, tryghed og 

helhed i børnenes liv. Børn og personale skal ikke spilde tid på 

transport frem og tilbage flere gange dagligt. Dagtilbudsbørnene 

kan benytte skolens faglokaler og andre faciliteter. 

Og forældrene skal kun aflevere børn et sted. 

 

Navnekonkurrence.  

Der bliver sat en navnekonkurrence i gang, hvor alle i 

lokalsamfundet og alle ansatte kan byde ind med et eller flere forslag 

til børnebyen navn. Hvad synes du, at børnebyen skal hedde? 

 

Skoletanter/skoleonkler. 

Der arbejdes i øjeblikket på, at vi får en ordning med skoletanter/skoleonkler – 

”frivillige ekstra hænder”, der han give børnene mere voksentid. 

 

Mvh 

Rikke Jæger Winther, Pernille Falther Lund & Inger Marie Kristensen 
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http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8jNX-o-TaAhXB66QKHX5oBM8QjRx6BAgBEAU&url=http://hvidesande.nu/sommerferien-er-slut/&psig=AOvVaw3ixcwXXzaYHe8jYKG750DV&ust=1525256124349240
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixkpeopOTaAhWH16QKHZZ0DAUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.com/little-girl-with-umbrella-6573171.html&psig=AOvVaw1bY0ycAl88y2Htu47qD5JP&ust=1525256190607290
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_raPHpOTaAhVK2KQKHRb7ALkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.colourbox.dk/vektor/vektor-1280447&psig=AOvVaw1bY0ycAl88y2Htu47qD5JP&ust=1525256190607290


orienterer 
 

Tur til Ørnereservat, Himmelbjerget og sejltur på 
Silkeborgsøerne. 
Onsdag den 20. juni 2018.  
Opsamling: Læssevejen Varde kl. 7:30, Brugsen Janderup kl. 7.35, 
Fakta Oksbøl kl.7:45, Outrup Brugs kl. 8:00, Kulturhuset Nr. Nebel 
kl. 8:10. 

Besøg på Silkeborg Ørnereservat ved Them, her 
skal vi se et ”Rovfugleshow”. 
 

På Himmelbjerget nyder vi madpakken og 
udsigten. Fra Ludvigslyst sejler vi 
til Silkeborg. På hjemvejen finder 

vi et dejligt sted at spise aftensmad. Forventet 
hjemkomst kl. 20.30. 
 

Pris: kr. 700,-kr. Prisen dækker buskørsel, kaffe samt 
et rundstykke, entre, madpakke, sejltur og aftensmad. 
 

Tilmelding senest den 8. juni til:  
Online booking www.ældresagen.dk/varde  eller Lise Hvelplund, 
mobil 2122 9144 eller lisehv@bbsyd.dk.  
 
3 dags tur til Hamborg 15.-17. august 2018. 

Afgangstider: Kulturhuset Nørre Nebel kl. 6.40, Brugsen i Outrup 
kl. 6.50, Fakta i Oksbøl kl. 7. 05, Brugsen i Janderup kl.7.15 og 
Læssevej i Varde kl. 7.30. 

 
Ud over overnatning og måltider bydes der på: 
Guidet rundtur i Hamborg, 3 timer sejltur, 
rundvisning på metropolen Airbus, et kik på 
Elbphilharmonie. Miniature Wonderland. 

Aftensmad på en restaurant på Reeperbahn. På hjemturen forbi 
”Altes land” Nordeuropas største sammenhængende frugtplantage. 
 

Pris: ca. 3.700,-kr. + evt. enkeltværelsestillæg kr. 310 kr. 

Tilmelding fra 4. juni – 4. juli 2018 til Lise Hvelplund mobil 2122 
9144 / 75282371 e-mail lisehv@bbsyd.dk.  
Yderlige oplysninger se det nye program eller på 
www.ældresagen.dk/varde  
 
Program 2. 2018 
Det nye program kommer sidst i juni. Vi ønsker alle en god 
sommer. 

http://www.ældresagen.dk/varde
mailto:lisehv@bbsyd.dk
mailto:lisehv@bbsyd.dk
http://www.ældresagen.dk/varde


Bavnbo orienterer 
Syng sammen 
Mandag den 11. juni er der syng sammen hos Anne Marie i Tinghøj. 
Afgang fra Bavnbo kl. 14:00. 
Tilmelding til Inge Bigum tlf. 75251548. 
  
Udflugt 

Vi kører en tur ud i det BLÅ og drikker kaffe på Lønne Cafeteria 
onsdag den 6. juni 2018, kl. 13.30. Afgang fra Glasstrædet. 
Er hjemme igen ca. kl. 17:00. 
Husk tilmelding senest den 3. juni 2018 til: 
Ellen tlf. 7528 2057 eller mobil 2575 7509. 
Sine tlf. 7528 2047 eller mobil 4219 8461. 
  
Sankt Hans 

Lørdag den 23. juni 2018 dækker vi op i Glasstrædet, serverer 
pølser m.m. 
Kom og vær med til en hyggelig aften. 
  
Tilmelding senest den 20. juni 2018 til Karen på telefon 2966 5549 
eller Kirsten på telefon 6128 1364. 
  
God sommer - Venlig hilsen Brugerrådet. 

 

 

Lunde Stadion 

Nye fliser på Lunde Stadion 
Der skal lægges fliser på Lunde Stadion, og her mangler vi nogle 
frivillige hænder. Har du lyst til at hjælpe til nogle timer/en dag, er 
du velkommen til at ringe eller sende en sms til Hans Lund på 
25521285. 
 
Fodbold på Lunde Stadion 
Dato Kl. Række Hjemmehold Udehold 

1/6-18 19.00 Herre Serie 2 Blåbjerg BK Esbjerg fB 

3/6-18 10.00 U12 Drenge B/8 Blåbjerg SGI/SSK 

10/6-18 12.00 U12 Piger A/B/8 Blåbjerg Hjortkær UIF 

14/6-18 18.00 U10 Drenge C/5 Outrup B Lunde/Kvong 

17/6-18 10.00 U12 Piger A/B/8 Blåbjerg Næsbjerg RUI 

17/6-18 18.00 Herre Serie 2 Blåbjerg BK Varde IF 

19/6-18 18.00 U12 Drenge B/8 Blåbjerg NRUI/Årre/NUIF 

26/6-18 18.35 U9 Drenge C/5 Ølgod IF Lunde/Kvong 

 



Konfirmation i Lunde den 22. april 2018  

  



Lunde Kirke orienterer 

 
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

3. juni 10:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

5. juni 14:00 Grundlovsmøde De 7 sogne Lunde Barfred 

10. juni 9:00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

14. juni 14:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Baunbo 

17. juni  10:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

1. juli 10:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

15. juli  10:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

 
Grundlovsmøde: Hvad vil det sige at være dansk? 

 

Tirsdag den 5. juni kl. 14.00 prøver 
vi noget helt nyt!  

Her er der nemlig for måske første 
gang nogensinde Grundlovsmøde for 

alle syv sogne i den gamle 
Blåbjerg Kommune. 

 
Mødet foregår dér, hvor den gamle præstegård i Lunde Sogn lå, ved Lunde 

Barfred. Bruger man GPS for at komme frem, skal man blot indtaste adressen 
”Lundtangvej 57, 6830 Nørre Nebel”. Lunde Barfred ligger så i skovbrynet på 

modsatte side af Lundtangvej 57 og 55, hvor Barfredsvej og Lundtangvej 

krydser hinanden. 
 

Vi taler i disse år meget om, hvad det vil sige at være dansk. I grundlovstalen 
vil Biskop emeritus over Viborg Stift Karsten Nissen belyse, hvad sproget, 

sindelaget og religionen betyder for det at være dansk. Han vil inddrage, hvad 
reformationen og Martin Luther har betydet i den sammenhæng, og hvilke 

erfaringer det dansk-tyske grænseland kan bidrage med. Til sidst vil Karsten 
Nissen give sit bud på, hvad der kræves, for at kristne og muslimer kan leve 

fredeligt sammen i Danmark. 
 

Af praktiske årsager bedes man selv medbringe kaffe/te og øvrige drikkevarer, 
boller, kage og deslige samt noget at sidde på. Vi håber selvfølgelig på godt 

vejr. Skulle det modsatte være tilfældet, vil et stort partytelt blive sat op. 
Samme dag indvier Lunde og Outrup menighedsråd, Varde Museum og Varde 

Kommune to spritnye informationstavler, der vil blive sat op ved Lunde Barfred 

med informationer om stedet. 
Vi glæder os meget til at se Dig og håber på et stort fremmøde! 

 



 


