
Marts 2019  
 

 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

20. feb. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

20. feb. 19.00 Generalforsamling 
Kvong/Lunde 

Jagtforening 
Lunde Kro 

21. feb. 19.00 Generalforsamling 
Lunde Gymnastik & 
Ungdomsforening 

Lunde Kro 

28. feb. 18.00 
Generalforsamling 

og foredrag 

Blåbjerg 

Udviklingsråd 

Lydum For-

samlingshus 

2. mar. 13.00 
Lokal gymnastik-
opvisning 

 
LGU & KIF 

Hallen på 
Frøstruphave 

Efterskole 

2. mar. 
18.30-

22.00 
MGP-fest 

Støtteforening 

Lunde/Kvong Skole 

Lunde/Kvong 

Skole 

3. mar. 13.00 Fastelavn 

Lunde 

Sogneforening m.fl. 

Lunde Kirke & 

Lunde/Kvong 

Skole 

5. mar. 14.30 Sang Brugerrådet Bavnbo 

6. mar. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

12. mar. 19.30 Generalforsamling Lunde Forsamlingshus 

13. mar. 19.30 Generalforsamling 
Lunde 

Sogneforening 
Lunde Kro 

15. mar. 18.30 Generalforsamling Lunde Boldklub Lunde Kro 

19. mar. 19.30 Generalforsamling 
Lunde/Kvong skole 

støtteforening 

Lunde/Kvong 

Skole 

20. mar. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

26. mar. 18.30 Generalforsamling Lunde - Outrup 4H Lunde Kro 

13. apr. 19.00 Damefest Festudvalget 
Lydum For-
samlingshus 

  

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


LGU & KIF orienterer 
 

Lunde Gymnastik & Ungdomsforening og Kvong Idrætsforening 
afholdes lokal gymnastikopvisning lørdag den 2. marts 2019 kl. 
13.00 i hallen på Frøstruphave Efterskole. 
 

Program: 
JTH Blåbjerg gymnasterne 
Dans, 0.-7. klasse  
Bork Havn Efterskole  
Spillopperne, 3-6 årige  
Hønsegården (25 unge kvinder) 
Superstars, 0.-6. klasse 
Dejbjerglund Efterskole  

 

Entré (der kan betales med mobilepay): Voksen  30,-kr. 
  14-18 år 15,-kr.  
  Børn Gratis 

 

Husk, at du hele dagen kan købe lækkerier af 5. klasse fra Lunde / 
Kvong skole. Overskuddet går til 5. klasses kommende lejrtur til 
Bornholm. 
 

Velmødt til en dejlig forårsdag med god gymnastik og dans. 
 

LGU og KIF 

 

 

 

Lunde Stadion orienterer 
 

Petanque bane på Lunde Stadion? 
 

Der har været forespørgsel på, om der kunne laves en petanque 
bane på Lunde Stadion. 
Vi vil derfor gerne vide hvor mange der er interesseret i at spille og 

være med til at etablere og vedligeholde banen. 
 

Hvis du har interesse i at der laves en petanque bane så send en 
sms eller ring til Steen Ove på tlf. 4078 4424. 
Vi indkalder så til et møde for de interesserede. 
 

Lunde Stadion  

 



Lunde – Outrup 4H orienterer 

Lunde - Outrup 4H indkalder til ordinær generalforsamling, tirsdag 

den 26. marts 2019 kl. 18.30 på Lunde Kro. 
 
Dagsorden efter vedtægter. 
Indlæg til dagsorden skal være formand i hænde senest den 19. 
marts 2019. Indlæg sendes til Lunde4h@gmail.com  
Venlig Hilsen 
Lunde - Outrup 4H  
 
 

Lunde Boldklub orienterer 
Der afholdes generalforsamling i Lunde Boldklub fredag den 15. 
marts 2019 kl. 18.30 på Lunde Kro. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
Vi starter med spisning, så tilmelding på 2552 1285 eller mail 
kastkaer@bbsyd.dk er nødvendigt. 
Med venlig hilsen 
Lunde Boldklub v. Hans K. Lund 

 
 

Lunde Sogneforening orienterer 
 

Lunde Sogneforening overtager den gamle mejeri grund pr. 1. 
marts 2019, med henblik på at lave et nyt " Mejeri Torv" over for 
Min Købmand.  
 

Det har været et stykke arbejde i sig selv, at få det til at lykkes. 
Men med lidt tålmodighed og et godt samarbejde med Keld Nielsen 
fra Danish Agro, er vi kommet i mål, med en nedrivning af det 
gamle mejeri og en favorabel købspris, så en stor tak for det i 
denne omgang. 
 

Herfra må vi nu selv klare resten. Det vil sige, at der udlægges et 

tykt lag stabilgrus som bankes op og efterfølgende gøres klar til at 
få asfalt på det meste af grunden. 
Dog bliver der et større cirkelformet brostens belagt torv (hvor de 
gamle brosten som oprindeligt har lagt for enden af mejeriet 
anvendes, hvor man indleverede mælken). 
Ligeledes bliver der opsat nogle bænke og lav beplantning samt en 
sten placeret lige midt i det hele hvorpå der skives en passende 
tekst i forhold til stedet og dets historie i sognet. 
 

mailto:Lunde4h@gmail.com
mailto:kastkaer@bbsyd.dk


Alt dette har en pris ca. kr. 750.000 incl. moms, som er det budget 
vi arbejder med. 

Vi håber hen over sommeren, at kan komme videre med projektet, 
som bliver spændende at følge. 
I sogneforeningen er vi klar over dette er en stor byrde at løfte - 
men vi tror, sammen med andre, på at ideen kan gennemføres. 
 

Planen er, at der rejses et barometer på grunden, hvor vi løbende 
kan sandsynlig gøre hvordan økonomien løbende står til i 
forbindelse med en indsamling. 
 

Vi har tænkt, at lave en indsamling i sognet, hvor man kan bidrage 
med et beløb som kan sættes ind på vores konto i Sparekassen i 
Lunde på følgende: Reg.nr. 9682 og konto nr. 0000666017. 

Ønsker man at give et bidrag anonymt er dette selvfølgelig en 
mulighed. 
 

Sidste år søgte vi i Andelskasse fonden og fik kr. 50.000,- 
Anonyme givere gav sidste år samlet kr.  60.000,- 
Foreningens kassebeholdning tillader også pt. at bidrage med kr. 
50.000,- 
Så, vi er i gang og skal det lykkes må vi stå sammen om vores 
landsby. 
 

Hvis der skulle være yderliggere spørgsmål til projektet, er man 
altid velkommen til at tage kontakt til en af os i Sogneforeningen. 
 

På næste side kan skitse af mejeritorvet ses. 
 
Lunde Sogneforening (Frits Anneberg, tlf.  2087 0700) 
 

  
Lunde Mejeri 1947 Der var engang et mejeri i Lunde 2017 



 



  



 
  



Besøgsven i Lunde 
 

Har du hørt om det at have eller være en besøgsven?  
Er det endda måske noget, som du har til overvejelse?  
Hvis du gerne vil blive klogere på det, så læs med her! 
 

Af Emilie Haunstrup og Laura Kristensen, Frøstruphave Efterskole 
 

Besøgsven - hvad er det for noget, og hvordan fungerer det? Måske 
kender du nogen, som gør brug af det.  
 
Vi er to piger, som går på Frøstruphave efterskole. Her har vi faget, 
”Giv det videre”. Faget byder på muligheden for at blive besøgsven 
for et andet menneske, som måske mangler en at snakke med, 

måske trænger til besøg eller måske er det bare nysgerrigheden for 
at have en besøgsven, som snager - eller en helt fjerde ting! 
 
Tove hedder vores besøgsven. For os alle tre fungerer det hele 
suverænt. Om det er en god snak, vi har gang i, måske et spil kort 
eller lignende - det svinger fra gang til gang. Som regel sidder vi og 
får os noget kaffe efterfulgt af en god snak og et spil kort. Men det 
er slet ikke nødvendigvis det, som vi laver hver gang! 
 
Vi har også været en tur i Nr. Nebel i december, hvor vi var ude at 
handle ind sammen efterfulgt af et stykke kage.  
Men handleturene behøver slet ikke være helt inde til Nr. Nebel. Vi 
er også nogle gange med i Lunde, hvor vi handler ind sammen.  
 
Hvad kan man ellers lave sammen? Jo, vi har såmænd også bagt 
en del. Både vaniljekranse og klejner er det blevet til. Og det har vi 
i den grad hygget os med! 
 

Så hvis du sidder med en lille 
snert af nysgerrighed om det at 
være besøgsven eller at få en - 
så før idéen ud! Det kan varmt 

anbefales.  
 
Vi har alle fået så meget ud af 
det. For os to unge piger er 
Tove gået hen og blevet lidt a la 
en bedstemor for os, hvilket jo 
bare er superskønt. 

Her ses vi alle hjemvendt fra en tur til  
Nr. Nebel efterfuldt af kaffe og et spil 500. 



 
Det hele føles så hjemligt og naturligt.  

 
Vi er fra helt forskellige generationer, og vi har derfor forskellige 
holdninger og perspektiver, men alligevel kan vi snakke om alt 
mellem himmel og jord - om alt det, som tynger.  
 
Vi kan derfor alle 3 bakke op om idéen med besøgsvenner, og vi 
kan kun opfordre til det! 
 
 

Info: 
• Er du interesseret i at vide mere om "besøgsvenner" i Lunde, 

kan du kontakte Jette Andersen, lærer på Frøstruphave 

Efterskole, på tlf. 2197 1211 
 

• Der starter nye "besøgsvenner" op i september 2019. Hvis du 
allerede nu ved, at du gerne vil have besøg, kan du også rette 
henvendelse til Jette Andersen 

  

 

Damefest 
Damefest lørdag den 13. april 2019 kl. 19.00.  
Damefesten afholdes denne gang i Lydum Forsamlingshus. 
 
Hver person medbringer en lille lækker ret til ”Tag-selv-bordet”. 
Vi sørger for hus, service og oprydning. 
Drikkevarer skal købes i baren, som betjenes af nogle dejlige 
mænd. 
Kom og vær med til en festlig aften.  
Entre 25,-kr. 
 
Tilmelding pr. sms senest 1. april til Anette på tlf. 24260483 

Husk navn og antal 
 
Kom og vær med til en festlig aften.  
Hilsen Festudvalget 

  

tel:24260483


KorsFeen orienterer     
 

Kom og vær med. Alle er velkomne i KorsFeen.  
 

Vi har åben hver fredag (ikke helligdage) kl. 14-16. 
Vi holder til i Klubhuset, Skolegade 20, Lunde.  
 

Fra Holland til Lunde Sogn.                   

Den 12. april 2019 kl.14-16 kommer Roelie og Menco i KorsFeen. 

De har boet i det Syd Vestjyske i 21 år på gården Hundstoft nær 

Lunde.  

 
 

 
 
 
 
De vil fortælle om: 

• Hvordan det er at flytte fra Holland til Danmark og drive et 

familielandbrug med malkekøer 

• Fællestræk og forskelligheder ved højtider og 

familiebegivenheder, bryllupper og fødselsdage 

• Hvilke forskelle er der mellem Danmark og Holland?  

• Er der plads til "nye tilflyttere" i et sogn som Lunde?  

 

Alle er velkomne, der bydes på hollandsk inspireret brød og kaffe. 
 
 

 

  

https://stock.adobe.com/dk/images/empty-chat-and-idea-bubbles-for-family-dialog/28719494


orienterer 
 

HUSK HUSK Årsmøde 2019 
Torsdag den 7. marts kl. 17.00 Fritidscentret, Lerpøtvej 55 
Varde 
Dagsorden iflg. vedtægterne. Tilmelding til fællesspisning senest 
torsdag den 1. marts Kl.12.00. 
Lise Hvelplund tlf. 2122 9144 eller mail: lisehv@bbsyd.dk 
 

Foredrag 
Nr. Nebel Kulturhus, Sdr. Alle 21, Nr. Nebel. 
Alle foredrag er fra kl. 10.00 – 12.00 - Pris 50 kr. 
 
Onsdag den 13. marts 
Kommunikation, forståelse og samvær. 
I dette foredrag kommer konsulent fra Ældre Sagen, Jette Abildskov 
og fortæller om demens og de symptomer der følger med.  
 
Onsdag den 27. marts 
Gram Slot, men hvordan begyndte det hele? 
Svend Brodersen fortæller, at Herregården lå ubeboet hen gennem 
flere år, men blev brat vækket af sin tornerosesøvn, da han 
sammen med sin kone Sanne overtog Slottet i 2007. 
 

IT undervisning 
”Min Livshistorie” 
Livshistorie på computer, tablet & smartphone. 
Den 4. marts og den 11. marts kl.10-12. Introduktion til systemet. 
Pris: Gratis.  
Tilmelding senest den 1. marts: Lise Hvelplund, tlf. 2122 9144 eller 
mail: lisehv@bbsyd.dk 
 
Windows 10 
5 gange. Første gang mandag den 18. marts kl. 10-12. Pris 75 kr.  
Tilmelding senest den 14. marts til: Lise Hvelplund, tlf. 2122 9144 

eller mail: lisehv@bbsyd.dk 
 

Spis sammen  
Søndag den 3. marts 12:00 – 14:00 Kulturhuset, Sdr. Alle 21 Nr. 
Nebel. Tilmelding senest 3 dage før til: 
Lise Hvelplund tlf. 2122 9144 eller Kirsten Larsen tlf. 6160 2166. 

 

mailto:lisehv@bbsyd.dk
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Ture og arrangementer 
Bustur til Møltrup Optagelseshjem og Kunstpavillon Videbæk 
21. marts 2019. 
 

Bustur til Bornholm 
Tirsdag den 25. juni til fredag den 28. juni 2019. 
 

Yderlige oplysninger om tilbud findes i Programmet og på 

www.ældresagen.dk/varde  

 

Andet 
Oplæsning på Nr. Nebel Bibliotek 
Arrangementet finder sted mandag den 1. april kl. 14-16.  
Deltagelse koster 20 kr. Tilmelding til Lise Hvelplund tlf. 2122 9144 

eller www.vardebib.dk/oplev 
 

 

Lunde/Kvong Skole Støtteforening 

orienterer 

Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.30 er der generalforsamling i 
Lunde/Kvong skolens støtteforening. Afholdes på skolen. 
 
Vi sidder pt. 4 personer i bestyrelsen. Der skal egentlig være 5. 

Vi laver mange gode tiltag for børnene på skolen, men også for 
vores lille samfund. Det er derfor vigtigt at du/I kommer til 
generalforsamlingen – vi hører gerne din mening. 
 
Dagsorden:  

1. Valg af diagent 
2. Bestyrelsen beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 supplanter 

På valg: Henning Ravn, ønsker genvalg  
Randi S Kaspersen, ønsker genvalg 

5. Valg af revisorer 
6. Indkommende forslag 
7. Eventuelt  
 
Såfremt der er ændringsforslag til ovennævnte dagsordenen, 
eller forslag som ønskes behandles på mødet, bedes dette 
meddelelse til støtteforeningen på mail randisloth@hotmail.com 
senest 4 dage før generalforsamlingen. 

http://www.ældresagen.dk/varde
http://www.vardebib.dk/oplev


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 22. marts 2019. 
 

Supplerende oplysninger kan vedlægges. Materialet returneres 

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

afdeling.  

mailto:ah@sparnebel.dk


Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

3. mar. 13:00 Fastelavsgudstjeneste Lunde Sogneforening 

og Kasper Bøtker 

Lunde Kirke og 

Lunde/Kvong 

Skole 

14. 

mar. 

14.30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Baunbo 

17. 

mar. 

10:30 Gudstjeneste med 

børnekirke 

Jette Andersen/Karina 

K. Etzerodt og Kasper 

Bøtker 

Lunde Kirke 

24. 

mar. 

17:00 Skumringsgudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke og 

Forsamlingshus 

27. 

mar. 

19:00 Koncert med 

Mandskoret Zelo 

Kasper Bøtker Lunde Kirke 

31. 
mar. 

09:00 Gudstjenste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

 

Fastelavn er mit navn 
 

Søndag den 3. marts er det Fastelavn. Lunde Sogneforening og 

Sognepræst Kasper Bøtker vil i den forbindelse igen i 2019 gerne 
invitere alle børn og barnlige sjæle til en sjov og underholdende 

eftermiddag med fastelavnsgudstjeneste kl. 13.00 i Lunde Kirke og 
tøndeslagning på Blaabjergskolens Lunde/Kvong afd. kl. 14.00. 

 

Vi begynder med fastelavnsgudstjeneste i kirken og går efterfølgende over på 
skolen, hvor vi først vil finde årets bedste udklædte i tre aldersgrupper. 

Derefter vil der være tøndeslagning - og sidst, men ikke mindst: musik og 
underholdning for alle! 

 
Vi ser frem til en hyggelig eftermiddag med masser af sjove, spændende, 

skræmmende og uhyggeligt udklædte børn og voksne. På godt gensyn til 
Fastelavn! 

Mvh. Lunde Sogneforening og Sognepræst Kasper Bøtker. 
 

 

Skumringsgudstjeneste 

I Lunde Sogn har vi i efterhånden mange år haft en 

gudstjeneste, vi kalder for skumringsgudstjeneste. Det er 
sådan en gudstjeneste, der andre steder eksempelvis 

kaldes ”spaghettigudstjeneste”. Konceptet er vældig 
populært: 

 
Vi begynder med gudstjeneste søndag den 24. marts 

kl. 17.00 i Lunde Kirke. Efter gudstjenesten går vi over 
i Lunde Forsamlingshus og spiser sammen.  



Her sørger menighedsrådet for en god gang aftensmad. Er man en 

børnefamilie, slipper man således for at lave aftensmad til børnene denne dag 
– det tager menighedsrådet sig af ☺  

Man slipper naturligvis også for at kokkerere, hvis man kommer selv. Samtidig 

kan man benytte lejligheden til at komme til en familievenlig gudstjeneste i 
kirken inden fællesspisningen. Vel mødt til skumringsgudstjeneste! 

 
Maden koster kun 35 kr. pr. person og 70 kr. pr. familie. Nøj, det var billigt, 

men ikke desto mindre rigtigt! Husk at medbringe kontanter. Vi tager 
desværre ikke mod Mobilepay eller lignende. 

 
Tilmelding til spisning til Sognepræst Kasper Bøtker på mail kthb@km.dk eller 

tlf./SMS 4049 8305 senest onsdag den 20. marts. 
 
 

Koncert med Mandskoret Zelo 
 

Onsdag den 27. marts kl. 19.00 er der koncert med Mandskoret Zelo fra 
Varde i Lunde Kirke. Der er gratis entré. 

Mandskoret Zelo er stiftet den 3. april 1940 med det formål at styrke 
flerstemmig sang og derved søge at fremme interessen for korsang. 

 
Hvorfor navnet lige blev til Zelo, står 

der ikke noget om i korets 
protokoller. Ser man i et leksikon, 

står der imidlertid, at Zeloter er 
frihedskæmpere. Der står også, at 

Zeloso betyder ivrig eller nyskabende. 

Det må man sige, at korets stiftere 
var. 

 
Koret har gennem alle årene haft en stabil medlemsskare på 20 til 25 sangere. 

Får man sig taget sammen til at deltage i korsang, er det korets erfaring, at 
det er en interesse, der holder i mange år. Mange af korets medlemmer har 

således stor anciennitet i Mandskoret Zelo. 
 

På en sangaften indøves nye korsatser og det aktuelle repertoire 
vedligeholdes. Koret har hovedvægten på danske sange, men indøver også 

satser på fremmede sprog. 
 

Repertoiret skifter hen over året, så sangene indholdsmæssigt følger den 
aktuelle årstid med forår, sommer, efterår og vinter. 

Mandskoret Zelo optræder ved koncerter i landsdelen – på plejehjem, i 

foreninger og kirker. Især kirkekoncerter er populære i koret på grund af de 
fine akustiske forhold i vores kirker. 

Koret har ved et par lejligheder giver koncert i udlandet, bl.a. i Vardes 
venskabsby Levanger i Norge, Den Danske Kirke i London og i Berlin. 

 
Koret er medlem af Dansk Sanger Forbund og ledes af Kantor og Organist 

Johnny Nielsen. 
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