
 

 
 

Marts 2020 
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 
27. feb. 18.00 Generalforsamling Blåbjerg 

Udviklingsråd 
Restaurant 
Stausø 

29. feb. 13.00 Gymnastik-

opvisning 

LGU & KIF Frøstruphave 

Efterskole 

29. feb. 19-22 MGP-fest 2020 Støtteforening 
Lunde Skole & 

Blåbjerg 

Børneunivers 

Lunde Kvong 
Skole 

3. mar. 14.30 Sang Brugerrådet Baunbo 

4. mar. 19.00 Banko Brugerrådet Baunbo 

4. mar. 18.30 Foredrag m. 

Dortea Uggerhøj 

”En aften med 
ånder” 

Lunde Forsamlingshus 

13. mar. 15.30 Opstartsmøde Lunde-Kvong 

Krocket Klub 

Klubhuset, 

Lunde Stadion 

18. mar. 19.00 Banko Brugerrådet Baunbo 

19. mar. 19.00 Generalforsamling Lunde, Outrup-

Henne 4H 

Lunde Kro 

24. mar. 19.30 Generalforsamling Lunde Forsamlingshus 

27. mar. 13.30 Generalforsamling 

Købmandsgården 

Bestyrelsen Baunbo 

27. mar. 15.30 4H opstart 4H Lunde, Outrup-

Henne 

Tobjergevej 

51, Lunde 

1. apr. 16.00 30 års jubilæum Lunde Kro Lunde Kro 

18. apr. 19.00 Damefest i 3-

kløver Vest 

Festudvalget Lunde 

Forsamlingshus 

  

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 Kro orienterer 

Den 1. april 2020 kan Anni og Egon Vad fejre 30 
års jubilæum som værter på Lunde Kro. 
 
Dagen markeres med åbent hus fra kl. 16.00, hvor 

der serveres lidt mad og drikke. 
 
Familie, venner, kunder og forretningsforbindelser 
er velkommen til åbent hus den 1. april 2020. 

På gensyn – Anni & Egon 
 



Koncert med Lars Lilholt på Lunde Kro 

Torsdag den 30. januar 2020 blev det afholdt koncert med Lars 

Lilholt – Storyteller. 

Det var en rigtig fin akustisk, intime og afdæmpet koncert, hvor 

Lars Lilholt fortalte historien bag mange af hans sange.  

Grundstammen i storytellerkonceptet var at give plads til at lade 

instrumenterne tale i en skrøbelig akustisk balancegang mellem 

enkelthed og kompleksitet.  

I bandet havde Lars Lilholt taget Mads Kjøller-Henningsen med, 

som brillerede med at spille på mange forskellige instrumentalt, 

herunder instrumenter som man ikke tidligere har set. Uanset 

hvilket instrument der blev stillet på, var det en musikalsk 

oplevelse.  

I bandet spillede følgende: 
- Gert Vincent på el- og akustisk 

guitar 
- Kristian Fogh på tangenter 
- Eddi Jarl på slagtøj 
- Mads Kjøller-Henningsen på 

fløjter, drejelire, m.m. 
 
 
En koncert af de virkelig gode og som varmt kan anbefales. 

 

 

  



Damefest i 3-kløver Vest 

Så er der damefest i 3-kløver Vest (Lunde, Lydum, Kvong) 
Denne gang i Lunde forsamlingshus lørdag den 18. april 2020 
kl. 19. 
Hver især medbringer en lille ret til ta selv bordet. 

Vi sørger for service og drikkevarer 🍽 🍷 🍺 🍸 

 
Entré 50 kroner, som betales ved tilmelding på mobilepay 7711DY 
eller i postkassen på Nørlundvej 10, Lunde. 
Tilmelding til Pernille på tlf. 5121 3452 senest den 11. 
april 2020. 
 

Kom og vær med til en festlig aften🥳  

Hilsen festudvalget😊 

 

 

 

Lunde Gymnastik & Ungdomsforening 

orienterer 
 
 RAKU for begyndere (Frøstruphave Efterskole) 

2 torsdage kl. 19.30-21.30 

Pris 150,- kr. 
 

LGU tilbyder kursus – RAKU for begyndere. 

Har du lyst til at mødes med andre og lave noget sammen, så kunne 

RAKU være noget for dig. Vi laver simple ting i ler som f.eks. små huse, 

som vi RAKUbrænder. Alle kan være med – det kræver på ingen måde 

særlige forudsætninger, men bare lysten til at prøve. 

RAKUbrænding er en special måde at brænde ler på, som får en helt 

særlig smuk og unik glasur. 
 

Kurset vil strække sig over 2 torsdag – den 26. marts 2020 og 2. april 

2020. Kurset afholdes på Frøstruphave Efterskole. Der kan maksimalt 

være 15 deltagere på kurset – så tilmelding efter først til mølle 

princippet.  

Tilmelding kan ske ved henvendelse til Jette Hansen på mobil nr. 2194 

5396. 

RAKU kurset koster 150,-kr, som også dækker materialer som bruges i 

forbindelse med undervisning. 

Spørgsmål til kurset kan rettes til Jette Andersen på mobil 21971211. 
 



LANDSBYFESTEN i Lunde orienterer 
 

Årets Landsbyfest løber af stablen i uge 33 - fra den 10. - 16. 
august 2020 – så sæt allerede nu STORT X i kalenderen. ☺ 

 
Vi arbejder på et spændende 
program til jer – vi kan allerede 
nu løfte sløret for musikken til 
årets Fællesspisning lørdag den 
15. august 2020, som i år 
bliver ”KISS THE FROG 
PARTYBAND”. ☺ 
 

Festglade hilsner fra 
Landsbyfestudvalget. 
 

  

 

 

 

 

Lunde Forsamlingshus orienterer 

Vores aften med Dortea Uggerhøj den 4. marts 2020 er udsolgt!! 
 

Dortea Uggerhøj kommer dog igen til Lunde 
Forsamlingshus den 4. november 2020 
 

Bestyrelsen for Lunde Forsamlingshus afholder 
generalforsamling tirsdag den 24. marts 2020 kl. 
19.30. Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Mange hilsner 
Bestyrelsen i forsamlingshuset. 

Mærkedage 

Tidligere frisør – Erna Lauridsen – fylder 100 år 

mandag den 2. marts 2020.  

Lunde Nyt ønsker hjertelig tillykke med fødselsdagen. 

Lunde Nyt opfordre alle til, at hejser flaget den 2. 

marts 2020 for at fejre Erna Lauridsen.  

 
 



 

4H Lunde, Outrup-Henne orienterer  

 



Indkaldelse til Generalforsamling hos Lunde, Outrup-
Henne 4H 

 
Torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.00 på Lunde Kro. 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Formandens beretning for sidste år. 
4. Kasser fremlægger revideret regnskab for det sidste år. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg til bestyrelsesmedlemmer – gælder 2 år. 

 Johnny Obbekjer – modtager ikke genvalg. 

 Gitte Madsen – modtager genvalg. 
 Hanne Christensen – modtager genvalg.  
 Ditte Kjærgaard-Pedersen – opstiller til bestyrelsen. 
 Clara Obbekjer – opstiller til bestyrelsen. 
 Morten Jøker - valgt i 2019, på valg i 2021. 

7. Valg af to revisorer – gælder 1 år. 
På valg er: Inger V. Nielsen samt Jens A. Larsen, som 
modtager genvalg. 

8. Eventuelt. 
 

Indkomne forslag og kandidater til bestyrelse skal være Formanden 

Gitte i hænde senest den 5. marts 2020 kl. 20:00. Mail: 
debelvej@mail.dk  
 

Vi håber, at mange vil møde op, så vi kan få en god snak og sjove 
ideer til hvilke aktiviteter, vi kan have i klubben. 
 
Mange 4-Hilsner fra  
Bestyrelsen i Lunde, Outrup-Henne 4H 
 

 

Lunde-Kvong Krocket klub orienterer 

Lunde-Kvong Krocket afholder opstartsmøde i klubhuset i Lunde 

fredag den 13. marts 2020 kl. 15.30 for alle som vil spille krocket i 

år. 

Vi vil også gerne se nogle nye som kunne tænke sig at prøve at 

spille krocket. 

På gensyn – Lunde-Kvong Krocket klub  

 

mailto:debelvej@mail.dk


Lunde Sogneforening orientere 

Stemningsfoto fra fastelavn 23. februar 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Kvong – Lunde Jagtforening 
I forbindelse med Ræve- og mårhunde jagt i februar 2020blev der 
skudt 4 ræve. Skytterne var Lars, Emil, Bjarne og Hans Henrik. 

Jørn og Karsten blæser over rævene 😉 

  



 

  



Baunbo orienterer 

 

Generalforsamling i Købmandsgården Baunbo i Lunde. 
Fredag den 27. marts 2020 kl. 13.30 
 

Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer 
2. Valg af stemmetællere 
3. Beretning ved formand Alice Jensen 
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde inden den 

16. marts) 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Valg af suppleanter 
Valg af revisor 

7. Eventuelt. 
 
Efter generalforsamlingen kaffe og banko. 
Bestyrelsen  
 
 

 
Den 22. januar blev der afholdt 

nytårskur på "Baunbo" med besøg 

af selveste Dronning Margrethe, 

som holdt en meget fin tale.  

Det var en god oplevelse og en 

rigtig hyggelig aften for de 36 

fremmødte.  

 
 
 
 
 

  



Lunde-Kvong Andelskasse/Sparekassen 

for Nr. Nebel & Omegn orienterer 

I forbindelse med fusionen mellem Lunde-Kvong Andelskasse og 
Sparekassen for Nr. Nebel & Omegn udloddes den resterende 
egenkapital i Lunde-Kvong Andelskasse samt et beløb fra 
Sparekassen for Nr. Nebel & Omegn.  
Kapitalen udloddes ligeligt over en periode på 10 år til formål, der 
kommer beboere i henholdsvis Lunde- og Kvong Sogne til gode. 
 

Der kan højest ansøges om 50.000 kr. 

Der gives ikke bevillinger til enkeltpersoner, private virksomheder 

eller offentlige institutioner. 
 

Ansøgningsskema 
Navn på ansøgende 
forening/klub/arbejdsgruppe: 

 

Kontakt person:  

Adresse:  

Postnr. og by:  

Tlf. / mobil nr.:  

E-mail:  

CVR eller cpr nr.:  

Ansøgt beløb:  

Anslået samlet budget:  

Særlige oplysninger (f.eks. 

medlemstal / lign.): 

 

Kort beskrivelse af projektet:  
 

 
 

 
 

 

Ansøgning sendes til: 

Nr. Nebel Sparekasse, Lunde afdeling 

Skolegade 53, 6830 Nr. Nebel 

Att.: Alice Hjørngaard 

Mail: ah@sparnebel.dk  
 

Ansøgningsfrist: Fredag den 20. marts 2020. 
 

Supplerende oplysninger kan vedlægges. Materialet returneres 

ikke. Ansøgningsskema kan afhentes i Nr. Nebel Sparekasse, Lunde 

afdeling. 

mailto:ah@sparnebel.dk


Lunde Kvong skole orienterer 

 

  



orienterer 
 

ÅRSMØDE 
OBS OBS Årsmødet er TORSDAG den 19. marts og ikke tirsdag som 

annonceret. Beklager fejlen. 
Årsmødet afholdes den 19. marts 2020 kl. 17.00 på Danhostel 

(tidligere kommunekontor) Strandvejen 1a, Oksbøl. Indgang fra 

Kirkegade. Online booking: www.ældresagen.dk/varde, eller Lise 
Hvelplund 2122 9144 / lisehv@bbsyd.dk. 

Tilmelding til spisning nødvendig. 

 

Spis sammen 
Den 1. marts i Kulturhuset i Nørre Nebel. 

Den 15. marts på Plejehjemmet i Nørre Nebel. 

 

Foredrag/kursus i Kulturhuset i Nørre Nebel, kl. 10-12. 
Den 11. marts: Syd trafik. Lær at bestille flextrafik og rejsekort. 

Den 25. marts:” Våren er i luften”/ Anna-Marie Godske Helfer. En 

fortælling, der foregår i løbet af 33 år, fra år 0 til år 33. Det er ikke 
Kristus, der er hovedperson i denne fortælling kom og hør, hvem det er! 

 

Udflugter: 
Den 18. marts - Turen går til VW og Retro - museum, Bovbjerg fyr og 
Hornvarefabrikken. Hele tre spændende oplevelser på turen. Læs mere i 

programmet. Tilmelding online varde www.ældresagen.dk/varde eller 

lisehv@bbsyd.dk / 2122 9144. 

 

IT: 
20. april og den 27. april. Facebook kursus i Kulturhuset i Nørre Nebel. 

Tilmelding til Lise Hvelplund: lisehv@bbsyd.dk / 2122 9144. 

 

Bio 
Den 26. marts: Judy. 

En rørende hyldest til et ikon indenfor showbusiness, et Ikon, der blev 
udnyttet af Hollywood og døde alt for ung. 

 

Husk vores særlige tilbud. 
Hjælp og Tryghed og Besøgsvenner 
Vi kan komme som besøgsvenner til enlige og få en snak eller gå en tur. 

Til par, hvor den ene er syg eller svækket, kan vi tilbyde besøg, mens 

den pårørende kan koble fra et par timer. Tidspunkt for besøget aftales 
indbyrdes. 

 

Kontaktperson for Blåbjerg: 
Kirsten Larsen, tlf. 6160 2166 mail: kila2014@bbsyd.dk  

mailto:lisehv@bbsyd.dk
mailto:lisehv@bbsyd.dk
mailto:lisehv@bbsyd.dk
mailto:kila2014@bbsyd.dk


Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

1. mar.  10.30 Gudstjeneste med 

børnekirke 

Karina K. Etzerodt 

& Kasper Bøtker 

Lunde Kirke 

8. jan. 09.00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

19. mar. 14.30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Baunbo 

19. mar. 19.00 Menighedsrådsmøde Menighedsrådet Konfirmationstuen 

22. mar. 10.30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

29. mar. 9.00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

 

 
2020 er valgår  
I år er der valg til 
menighedsrådene.  
Lunde Menighedsråd ønsker 
derfor at gøre alle borgere i 
Lunde Sogn særligt 
opmærksomme på, at alle 
menighedsrådsmøder er 
offentlige.  
 
 
Er man med andre ord interesseret i menighedsrådsarbejde, ønsker 
man at finde ud af, hvad menighedsrådet laver, og påtænker man 
selv at stille op til det forestående menighedsrådsvalg, er man 
meget velkommen til at deltage i menighedsrådets møder. Næste 
møde er torsdag den 19. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen ved 
præstegården på Lundtangvej 21 i Lunde. Giv blot menighedsrådets 
formand, Thorkild Møller Christensen, besked om, at Du deltager. 
Så sørger menighedsrådet for god forplejning & Vel mødt til 
menighedsrådsmøde!  
 

På menighedsrådets vegne, 
Sognepræst Kasper Thingemann Bøtker. 



 


