
 

Juni 2019 
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

28. maj 19.30 Borgermøde Lunde 
Sogneforening, 
Liv i Lunde og 

Min Købmand 

Lunde Kro 

4. juni 14.30 Sang Brugerrådet Bavnbo 

5. juni 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

9. juni 10-14 Børneloppe-
marked 

Støtteforening 
for Lunde/ 
Kvong Skole 

Lunde/Kvong 
Skole 

23. juni 18.00 Sankt Hans 
Bålet tændes kl. 
20.00 

Lunde 
Sogneforening 

Frugtplantagen 

23. juni 18.00 Sankt Hans Brugerrådet Bavnbo 

Uge 33  Landsbyfest i Lunde 
 

 

 

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


SANKT HANS 
Lunde sogneforening afholder Sankt hans 

søndag den 23. juni ved frugtplantagen. 

 

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 og gode ben m. 

kartoffelsalat eller brød, samt øl, vand og 

kage. 

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 
 
 



Lunde Sogneforening, Liv i Lunde og 

Min Købmand inviterer til Borgermøde 
 

Tirsdag den 28. maj kl. 19.30 på Lunde Kro. 
 

Projektchef Hans Meldgaard fra Dagrofa kommer og fortæller om 
hvad vi kan gøre for at fremtidssikre vores landsby, så det er godt 
for alle at bo i Lunde. 
 

Kom og hør om vores planer til 
• Mejeri Torv / P-plads 
• Salg af byggegrunde 
• Grønne områder 
• Cykelstier til Kvong og Nr. Nebel 
• Fremtidssikre butikken 

- Nyt indgangsparti eller ny butik 
 
 
 
 
Til mødet kommer 2 friske multimediestuderende, Julie og Maya fra 
Odense, som sammen med 15 andre medstuderende har besøgt 
vores landsby med henblik på at give gerne deres bud på hvad 
mennesker vil flytte efter – flytte til lige netop Lunde. 
 

Skal vi f.eks. have et nyt logo som kendetegner byen? 
 
Julie og Maya kommer med et ungt og frisk pust. 
 

 

Mød op og deltag i debatten. Kaffen er gratis. 
 
 
 

 

orienterer 

Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag holder vi åben hele dagen 

7.30 til 19.00. 
 
Husk farsdag den 5. juni - Dagen hvor der også er valg.  
Det vil vi gøre noget ud af med ekstra tilbud og konkurrencer, så 
kik ind!  Se mere på Facebook.  
Min Købmand Lunde 

  



Affaldsindsamling og arbejdsdag i 

frugtplantagen 
 
Søndag den 5. maj 2019 blev der samlet affald ved indfaldsvejene 
til Lunde, renses ukrudt m.m. på legepladsen ved stadion og der 
blev ordnet en masse i frugtplantagen. 

 
Foto af skraldeholdet og indsamlet affald 

Foto af de forskellige 
aktiviteter ved 
frugtplantagen  



 
 

Der nydes en velfortjent pølse med brød og drikkevare til frokost  
 

 
 

 



Konfirmation i Lunde 2019 

  
  

 

 



Bavnbo orienterer 
 

Sankt Hans aften, dækker vi op i Glasstrædet og serverer pølser 
m.m. 
Kom og vær med til en hyggelig aften!!!! 
  
Tilmelding senest den 20. juni 2019 til Kirsten tlf. 7528 2218 / 
6128 1364 eller Mie tlf. 7528 2075 / 6095 9949. 
  
God sommer!!! 
Venlig hilsen Brugerrådet. 

 

 

 

Bavnbo´s tur ud i det blå 

Nedenfor foto fra Bavnbo’s eftermiddagstur ud i det blå med Lunde 

Taxa onsdag den 22. maj 2019.  

På turen var Jytte både chauffør og guide.  

Turen gik lidt rundt i omegnen og kaffen blev drukket hos 

"Mormor´s ting og sager" i Lyne.   

  

 

 

  



Højskoledag på Lunde Kro 
 

Torsdag den 12. september 2019 kl. 10-15.30 på Lunde Kro, 
Skolegade 8, 6830 Nørre Nebel. 
Pris 200 kr.  
 
KL. 10.10 – 12.00   
ET FOREDRAG MED ELSE MATHIASSEN,  
Højskolens betydning for unge og ældres 
kulturelle udvikling gennem tiderne. 
Else Mathiassen er netop afgået som forstander på Vestjyllands 
Højskole i 30 år. Hun har altid været drevet af nysgerrighed og 
kampen for den brede alment dannende højskole. Lige nu er det 
eksempelvis realiseringen af højskolens fortælleakademi, som den 
afgående forstander brænder for. 
 
Kl. 12.00 - 13.15 køb af drikkevarer, egen betaling samt 
middag med tilbehør.  
 
13.15 – 15.15 
EN EFTERMIDDAG MED KIM LARSEN 
”En aften med Kim Larsen”, sådan hed den 
folkekære spillemands allerførste solo-koncert 
i 1968, og i den ånd er dette unikke foredrag 
blevet til. 

Vi skal møde Jens Andersen, forfatter til den 
prisbelønnede biografi, ”Kim Larsen – mine unge år”, 
og pianist og visesanger, Kristian la Cour, der er lærer på Askov 
Højskole. Sammen vil de to tage publikum med ind i Larsens 
univers gennem en kombination af foredrag og fællessang.  
Det bliver en både munter og musikalsk eftermiddag om 
mennesker, liv, litteratur, sang og kærlighed, og hvor der med et 
Kim Larsen-udtryk ”er både til gården og til gaden”. 
Undervejs vil der være en pause med kaffe og kage. 
 
Kl. 15.15 Afslutning 

 
Tilmelding fra den 1. juli onlinebooking: ældresagen.dk/varde 
Lise Hvelplund tlf. 21229144, mail. Lisehv@bbsyd.dk, 
Anette Stammose tlf. 30110265 mail anette@stammose.dk 
Højskoledagen er arrangeret I samarbejde med de syv sognes 
menighedsråd i Blaabjerg og Ældre Sagen og med tilskud fra 
Brandkassen i Blaabjerg. 

mailto:Lisehv@bbsyd.dk
mailto:anette@stammose.dk


orienterer 

 
Medlemsbladet med efterårets program er ved at være færdigt, det 
kommer i slutningen af juni.  
Tak til alle, der hjælper med at bringe det ud til alle medlemmerne. 
Det er en god ide at melde sig hurtigt til de forskellige ting i 
programmet, der er ofte rift om pladserne. 
 
God sommer til alle 
 
 
 

 

 orienterer 
 

 

Butikken har lukket 2 dage.  
• 5/6 på grundlovsdag. 

 
• 11/6 medarbejderne er på studietur til 

Lunderskov mm.  
 
 
 
 

 

 

Fodbold på Lunde Stadion 
 

Dato Tid Række / pulje Hjemmehold Udehold 

29. maj 19:00 Herrer Serie 3 Blåbjerg BK Kibæk IF 

8. juni 14:00 Herrer Serie 3  Blåbjerg BK Lem B 

10. juni 17:00 U13 Drenge Liga 5 Blåbjerg Fodbold NRUI/NUIF/ÅB 

11. juni 19.00 Veteran Herrer 
Blåbjerg 
Veteranerne 

Bramming BK 

13. juni 18:00 U10 Drenge C/5  LB/KIF/NNI HTS  

13. juni 19:20 U10 Drenge C/5  LB/KIF/NNI Skovlund/Ansager 

16. juni 17:00 U13 Drenge Liga 5  Blåbjerg Fodbold BV Oksbøl 

17. juni 18:00 U11 Drenge/5  Blåbjerg Fodbold NRUI/ÅB  

17. juni 19:20 U11 Drenge/5  Blåbjerg Fodbold Næsbjerg/Årre 

17. juni 19.00 Veteran Herrer 
Blåbjerg 

Veteranerne 
Sædding B94 

21. juni 19:00 Herrer Serie 3  Blåbjerg BK BK Klitten 



Frøstrup Cup 2019 

 

Det årlige lokale Frøstrup Cup blev i år afholdt den 23. april 2019 
på Frøstruphave Efterskole.  
9 hold dystede om den eftertragtede vandrepokal. Det blev nogle 
gode kampe, med jævnbyrdige dueller, friske smash og gode 
sammenspil.  
Holdet fra Chin/Burma vandt igen i år, efter en meget jævnbyrdig 
kamp mod Frøstruphaves drengehold 1, Tistrup Pro kæmpede sig 
frem til en tredieplads. Hold fra Horne, Henne og Tirsdagsholdet fra 
Lunde Gymnastikforening gav også god modstand sammen 
med medarbejderholdet og 2 elevhold fra Frøstruphave Efterskole.  
 

Aftenen sluttede af med lækker lagkage i spisestuen og hyldest til 
de vindende hold. 
 

 
 

 
  



Lunde Kirke orienterer 

 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

9. juni 10:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

10. juni 14:00 Friluftsgudstjeneste Alle syv sogne i gl. 

Blåbjerg Kommune 

Bjergvej, 

Nr. Nebel 

13. juni 14:30 Gudstjeneste Ann Andersen Baunbo 

14. juni 17:00 Pizzagudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

16. juni 9:00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

30. juni  9:00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

14. juli 9:00  Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

 

Pizzagudstjeneste 
Fredag den 14. juni kl. 17.00 er der 
pizzagudstjeneste i Lunde Kirke.  
 
Her vil minikonfirmanderne fra Blaabjergskolens 
afdeling Lunde-Kvong vise, hvad de har lavet i løbet 
af uge 24, hvor de har gået til 
minikonfirmandundervisning.  
 
Efter gudstjenesten er der pizza, hyggeligt samvær og noget at 
slukke tørsten med i kirken.  

Tilmelding til spisning på mail kthb@km.dk el. SMS/tlf. 4049 8305 
senest tirsdag den 11. juni. 
 
 

Friluftsgudstjeneste 
2. pinsedag den 10. juni kl. 
14.00. 
Naturskovpladsen, Bjergvej, 
Nørre Nebel. 
Gudstjenesten er fælles for alle syv 
sogne i den gamle Blåbjerg 
Kommune. 
 
Personale og præster fra alle sogne medvirker. 
 
Medbring gerne noget at sidde på samt 
kaffe/te/saft/øl/vin/brød/kage, som kan nydes efter gudstjenesten. 

mailto:kthb@km.dk


 


