
 

 
November 2019 
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

30. okt. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

31. okt. 19.30 Foredrag med 
Karin Torp 

Lunde Forsamlingshuset 

4. nov. 17.30 Klyngesamarbejde mellem Kvong -  
Lydum - Lunde 

Kvong gl. 
skole 

6. nov. 19.30 Banko Lunde Forsamlingshus 

13. nov. 19.00 Generalforsamling 
og Banko 

Brugerrådet Bavnbo 

17. nov. 10-13 Hustands-
indsamling 

Kirkens Korshær 

25. nov. 19.30 Banko Lunde Kro 

27. nov. 18.00 Julefrokost Brugerrådet Bavnbo 

28. nov. 17.30 Klyngesamarbejde mellem Kvong -  
Lydum - Lunde 

Lunde/Kvong 
Skole 

1. dec. 10.00 Julemarked i 
Lunde 

Lunde 
Sogneforening 

Købmandsgård
en, Østergade, 
Lunde 

2. dec. 11.53 Juleoptog i Lunde Juletræs-
udvalget 

Lunde Station 

16. dec. - Tilmeldingsfrist til julebal 5. juledag på Lunde Kro 

29. dec. * Julebal  Lunde 
Sogneforening 

Lunde Kro 

* Tidspunkt og nærmere info kommer i næste Lunde Nyt 

 
 
 

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 

"Mejeri Torv" i Lunde - status. 
 

Lunde Sogneforening overtog den gamle Mejeri grund ved årsskiftet 
2018/2019. I forbindelse med overtagelsen blev der igangsat 
indsamling til det kommende Mejeri Torv.  
Ved fælles hjælp er vi pt. på ca. 310.000,-kr., som er doneret fra 
forskellige sider - Mange tak for det. 
 

Ved Sogneforenings sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at 
igangsætte 1. etape. 1. etape består i at få pladsen rømmet/ 
jævnet, så der kan udlægges stabilgrus i det område hvorpå bilerne 
kan parkere med det samme. Desuden udlægges en sandpude i 
midten hvor det lille torv senere vil blive etableret. 
 
2. etape forventes igangsat til foråret 2020, hvor de sidste penge 
gerne skulle være samlet ind. Kommunen har f.eks. givet tilsagn 
om et større beløb, som kommer i det nye år. Dette sammenholdt 
med øvrige donationer som der pt. er kontakt med, skulle gerne 
medføre at det sidste ift. til økonomi er på plads. Eftersom der nu 
er sat gang i 1. etape, sendes der også et signal om vi vil det. 
 
På arealet hvor der etableres sandpude, vil der på sigt blive 
etableret et lille torvemiljø omkranset af en lav hæk. I midten 
rejser der en stor sten samt en lille tavle med navne på de, som 

har gjort projektet muligt - som viser sammenhold. 
Der etableres ligeledes lys på området og der placeres nogle bænke 
samt nogle affaldsspande som passer pænt ind i helheden.  
P-pladsen bliver belagt med asfalt og opmærkede med p-båse. 
 
Til næste sommer er det i øvrigt Lunde by’s tur til at holde Åbent 
Landsby, så vi tilstræber at kunne indvie vores nye "Mejeri Torv" 
denne dag. Datoen ligger ikke fast endnu, men det bliver en lørdag, 
så meget ved vi. 
 
Alle er velkommen til at benytte grus arealet ved Mejeri Torvet til 

parkering - der jo til tider trængsel i området. 
 
 

HUSK at sætte kryds i kalenderen til ÅRETS 

JULEBAL på Lunde Kro 5. juledag samme pris og tid 
(den 29. december 2019). Nærmere info kommer i næste 
udgave af Lunde Nyt. 
 



Julemarked i Lunde 

Søndag den 1. december 2019 fra kl. 10.00 afholdes der 

julemarked i den tidligere Købmandsgård i Østergade i Lunde. 
 

Bookning af stadeplads kan ske ved henvendelse til Winnie på tlf.: 
2734 9832. Stadeplads koster 150,-kr pr. stk. 

 

Der vil være mulighed for at købe æbleskiver, kaffe/the, 
øl/vand. 
 

Alt overskud fra julemarkedet går til Lunde Sogneforening. 
 
 

Juleoptog i Lunde  

Vi har fået bekræftet, at Julemanden lægger vejen forbi Lunde igen 
i år. Vi tager imod Julemanden på Lunde Station søndag 
den 1. december 2019 kl. 11.53.  
 

Fra stationen går vi sammen gennem byen op til juletræet. 
Her skal vi synge julesange, gå rundt om juletræet og 
hjælpe Julemanden med at puste lys i juletræet. 
Herefter skal vi se, om Julemanden har nogle julegodter i 

sin sæk       

 

På gensyn - Juletræsudvalget 
 

 
 

 

Lunde Forsamlingshus orienterer 

Foredrag den 31. oktober 2019 med Karin Torp. Billetter købes på 
mobil pay: BOX12851. 
 

Der afholdes bankospil på følgende datoer: 
- Onsdag den 6. november 2019 kl. 19.30 
- Mandag den 25. november 2019 kl. 19.30 

 
Kom og vind blandt andet anden til Mortens aften. 
Gratis kaffe i pausen.  
 
På gensyn - Bestyrelsen



Klyngesamarbejdet orienterer 
 

Næste workshop i klyngesamarbejdet mellem Kvong, Lunde og 

Lydum afholdes mandag den 4. november 2019 kl. 17.30 på Kvong 
gl. skole. Der serveres lidt aftensmad m.m. i forbindelse med 
workshoppen. Håber på stor opbakning denne aften. 
 

Tilmelding senest tirsdag den 30. oktober 2019 til: 
Kvong -  Ulla Tromborg,  tlf.nr.: 2125 2631 
Lunde -  Frits Anneberg, tlf.nr.: 2087 0700 
Lydum -  Herman H. Kristensen, tlf. nr.: 2371 5220 
 

Næste og sidste workshop i klyngesamarbejdet er planlagt til 
torsdag den 28. november 2019 kl. 17.30 på Lunde/Kvong Skole, 

hvor der også serveres en let aftensmad. Tilmelding til 
ovenstående. 
 
 

Første workshop blev afholdt på Nygaards Safari, hvor deltager i 
mindre grupper vendt mange forskellige nuværende og fremtidig 
forhold, herunder ønsker til fremtidig fælles aktiviteter m.m., f.eks. 
cykelstier, som det bl.a. fremgår af nedenstående foto. 

 

  



Koncert på Lunde Kro 

Torsdag den 3. oktober 2019 blev der afholdt spisning og koncert 

med Johnny Madsen på Lunde Kro. 

Der deltog ca. 140 personer til spisningen forinden koncerten. 

Til koncerten med Johnny Madsen, Knud Møller og Henrik From 

deltog ca. 230 personer. 

Nedenfor foto fra en rigtig fin koncert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bavnbo orienterer  

Onsdag den 27. november 2019 kl. 18:00 holder vi julefrokost på 
Bavnbo. 
Vi håber mange vil komme og være med til en hyggelig aften. 
  
Tilmelding senest den 25. november 2019 til Kirsten på tlf.:  
6128 1364 / 7528 2218 eller Mie 7528 2075 / 6095 9949. 



   orienterer 

 

Ny indgang til Min Købmand. 
 
Liv i Lunde er nu klar til at gå i gang med nedrivning af butikkens 
indgangsparti, så håndværkerne kan få noget nyt bygget op. De 
går i gang mandag den 28. oktober 2019. Det bliver spændende. 
 
I forbindelse med ombygningen bliver vi nødt til at spærre 
nuværende indgangen nogle dage. Kunderne kan i den periode få 
afgang til butikken via bagdøren.  
Ingen skal gå glip af vores store fødselsdagssalg med konkurrencer 
og knaldgode tilbud. 

 
Nu får vi også flere parkeringspladser – lige overfor butikken, så 
det hele bliver jo bare så godt. 
 
Skulle der være nogen, som har lyst og tid til at hjælpe til med 
ombygningen, så er i meget velkommen til det. Kontakt 
Købmanden. 
 
Liv i Lunde 
Min købmand 

 

 
 

Hjerter & Englebasser orienterer 
 

Julestue igen i år hos Hjerter og Englebasser- kig forbi og bliv 
inspireret til årets dekorationer. 
 

Åben hver lørdag kl. 10-14 (OBS - I år har jeg kun åben om 
lørdagen) bortset fra 1. søndag i advent, hvor der er åben kl. 10-
15. 
 

Fra 1. januar 2020 vil der ikke længere være fast åben om lørdagen 
- men jeg tager fortsat gerne mod bestillinger.  
 

Du finder mig på Nørlundvej 6, Lunde. 
 

Julehilsner Heidi  
 



Købmandsgården Bavnbo orienterer 
 

Alle uden for arbejdsmarkedet eller de som ellers har tid er 

velkommen til hyggeligt eftermiddagssamvær i vores lokaler på 1. 
sal på Bavnbo. Her kan du børste keramik, male på stof, strikke, 
brodere, hækle, kniple, lave træarbejde og andre kreative sysler. 
Har du ikke lyst til det, kan du spille kort eller bare hyggesnakke. Vi 
får kaffe og synger et par fællessange. 
 

I vores lille butik kan alle købe hjemmelavede ting samt garn og 
andre hobbyartikler. 
Vi har åben mandag - torsdag kl. 13 - 17 i vinterhalvåret, i 
sommerhalvåret kun åben onsdag eftermiddag. 
 

Kom og hils på os og se hvad vi har at tilbyde! 

 

 

 

  



orienterer 
 

Spis sammen 
Søndage den 17. november 2019 
Pleje -og Aktivitetscenteret, Byagervej 19 Nørre Nebel kl. 11.30 -
13.30 
Tilmelding til: plejehjemmets sekretær tlf.: 7994 8382 senest 
torsdagen før eller Marie Aggeboe tlf.: 2085 3616. 
 

Foredrag i Kulturhuset i Nørre Nebel. 
Alle er velkomne pris 50 kr. for foredrag og kaffe 
 
Den 13. november - Børn, Bøvl og Bigballer 

Marianne Jørgensen har gennem 25 år skrevet klummer i 
Landsbladet/Landbrugsavisen. 
Bogen, ”Børn, Bøvl og Bigballer” er en slags nutids-historisk 
vidnesbyrd om livet i al almindelighed. Foredraget er holdt i en 
humoristisk tone. 
 
Den 27. november - En viljestærk kvindes målrettede 
indsats for et spændende liv under eksotiske himmelstrøg. 
Fotograf og foredragsholder Arne Hendrichsen har dykket ned i sin 
mormors efterladte kuffert med fotos og breve fra østen og en 
historie, som han husker fra sin barndom. 

 

IT undervisning i Kulturhuset i Nørre Nebel 
Den 18. november og den 25. november kl. 10 – 12. 
”Min livshistorie” Livshistorie på computer, tablet og 
smartphone. 
Introduktion til systemet. Du skal skrive din livshistorie, fordi det 
har stor betydning for dig og dine efterkommere at få dine 
livshistorier gemt, før de bliver glemt. 
Pris: Gratis 
Tilmelding senest den 1.november til: Lise Hvelplund, 
lisehv@bbsyd.dk tlf.: 2122 9144. 

 
Senior Bio 
Torsdag den 21. november kl. 14.00 – Før frosten (2019) 
Jesper Christensen i pragtpræstation i en gribende og stærk rolle 
som småkårsbonde i 1800tallet (1t 44min). 
Efter filmene kan man, over en kop kaffe i Frivillighuset, få en snak 
om handlingen. 
I foyeren i Bio vil der før filmene være mulighed for tilmelding. 



Kvong – Lund Jagtforening 
 

Program for den kommende periode. 
 

Dato Tid Sted Aktivitet 

7. dec. 19 Kl. 9.30 Kun for 
medlemmer 

Snittrup jagt 

9. dec. 19 Kl. 19.00 Lunde Kro Banko 

19. jan 20 Kl. 9.30 Kvong Smed Rævejagt. 
Gule ærter efter jagten 

2. feb. 20 Kl. 9.30 Lunde Station Ræveregulering 

3. feb. 20 Kl. 18.00 Lunde Kro Generalforsamling med 
spisning 

22. feb. 20 Kl. 9.30 Kvong Smed Ræveregulering 
 

Hilsner Kvong – Lunde Jagtforening 
 
 
 

 

orienterer 

Husstandsindsamling. 
Søndag den 17. november 2019 vil vi fra butikken 
i Lunde støtte Kirkens Korshærs arbejde ved at 

arrangere en hustandsindsamling. 
Butikken vil være åben fra kl. 10-13 denne dag, 
og der vil blive mulighed for at donere i butikken eller til 
indsamlere. 
 
Alle, der har lyst til at hjælpe med indsamlingen, kan kontakte Lise 
Hvelplund på mail: lisehv@bbsyd.dk eller tlf.: 2122 9144. 
 
November står i julens tegn. 

Vi finder julepyntet frem i begyndelsen af 
november og i slutningen af november kommer 

alle børnene fra børnehaven i Lunde og pynter 
det store juletræ i butikken.  
 

Kom og støt vores arbejde. 
I en kold og vår tid er der endnu større behov for 
at give økonomisk støtte, så vi kan hjælpe de, 
der mangler mad og husly. 
 

mailto:lisehv@bbsyd.dk


Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

3. nov.  10.30 Alle Helgens 

gudstjeneste 

Kasper Bøtker Lunde Kirke 

10. nov.  09.00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

14. nov.  14.30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Bavnbo 

17. nov.  10.30 Gudstjeneste med 
børnekirke 

Karina K. 
Etzerodt & 

Kasper Bøtker 

Lunde Kirke 

24. nov.  09.00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

 

Alle Helgens gudstjeneste 
Søndag den 3. november kl. 10.30 i Lunde Kirke.  

Alle Helgens søndag falder altid på den første 
søndag i november. Det er en søndag til 

minde om de døde – både dem, vi selv har 
mistet og alle de mennesker, der har båret 

den kristne tro videre gennem generationer. Gudstjenesten Alle Helgens 

søndag skaber gennem bønner og salmer, tekstlæsning og lystænding plads til 
at mindes og sørge over dem, vi har mistet. I Lunde Kirke bliver navnene på 

dem, der i årets løb er døde i sognet, læst op, og et lys vil blive tændt for hver 
enkelt afdød. 

 
Babysalmesang  

For alle 7 sogne i Blåbjerg: Forældre til børn i alderen 2-12 måneder indbydes 
til babysalmesang. 
 

Hvad er babysalmesang? 
Til babysalmesang synger vi for børnene. Det handler ikke 

om, hvordan du synger - man synger bare så godt man 
nu kan, og salmerne læres undervejs. Vi synger det første 

vers af en salme eller børnesang, og for at påvirke flere sanser laver vi fagter 
til nogen af sangene, blæser sæbebobler, leger med farvestrålende tørklæder, 

ligesom forskellige rytmeinstrumenter benyttes. For dit barn er din stemme 
den vigtigste i verden. Medbring tæppe eller dyne, som dit barn kan ligge på. 

Torsdage kl. 11.00-11.45: Sang. 
kl. 11.45-12.30: Kaffe/te, frugt og/eller kiks. 

 
Der er babysalmesang i Lunde kirke: 

Torsdag d. 24. oktober kl. 11.00. 

Torsdag d. 31. oktober kl. 11.00. 
Torsdag d. 7. november kl. 11.00. 

Torsdag d. 14. november kl. 11.00. 
Torsdag d. 21. november kl. 11.00. 

Torsdag d. 28. november kl. 11.00. 
 

De bedste hilsner fra  
Organist Marie Madsen i Nr. Nebel, Kvong og Lydum sogne og Sognepræst 

Kasper Bøtker i Lunde og Outrup sogne. 



 


