
 

 

November 2020 
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

4. nov. 18.30 ”En aften med ånder” 
m. Dortea Uggerhøj 

Lunde Forsamlingshus 

5. dec. 09.30 Snittrup jagt Kvong-Lunde 
Jagtforening 

Snittrup 

7. dec. 19.30 Banko Kvong-Lunde 
Jagtforening 

Lunde Kro 

 

 

Lunde Antenneforening orienterer 
 

Grundet usikkerhed i forhold til COVID-19 vælger bestyrelsen i 

Lunde Antenneforening at aflyse generalforsamlingen 2020. 
Mvh Bestyrelsen 

  

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


orienterer 

Nørre Nebel, Kulturhuset Sdr. Alle 21 
 

IT kurser efterår 2020 
 

IPad. 
5 gange. Første gang den 2. november kl. 10 - 12. 
Medbring IPad. 
75 kr. Tilmelding senest den 1/11. 
 

Strikkekursus / Cafe. 
Den 12. + 19. + 26. november kl. 14 - 16.  
Alle der strikker gør, som vi plejer, men der er mange måder at 

gøre det på. 
 
Vi vil gerne vise jer eksempler på opslagninger, aflukninger, 
kantmasker, det næsten perfekte knaphul, glatstrikning fra 
retsiden, vendestrik, magic loop, to farvet strik (fair isle teknik) på 
to pinde, sammensyning af masker i glatstrikning. 
I nogle af prøverne vil indgå mønstre, der er gode til bl.a. karklude. 
 
Medbring pinde 3 1/2 - 4 og tilsvarende garn. Rundpind 80 cm. 
med blød wire (ikke de gamle grå). Uldnål og saks, så vi kan lave 
strikkeprøver. 

Pris 50kr. 
Online Booking: ældresagen.dk/varde 
Tilmelding senest den 5. november til: Lise Hvelplund, 
lisehv@bbsyd.dk / tlf.: 2122 9144. 
 
Foredrag: OBS Kulturhuset i Nr. Nebel 
Den 25. november 2020 kl. 10 – 12.  
 
Willy Nielsen gør os klogere. I dag har vi ikke bare ét, men to liv. 

Det er dog kun det ene, der slutter af sig selv, hvad med det 

andet? Hvad sker der med din Nem ID og f.eks. din Facebook 

konto? Hvad er ”Din digitale arv”? Hvorfor er det vigtigt? Hvad kan 

du selv gøre? 

Tilmelding nødvendig: Oneline Booking eller Lise Hvelplund: 

21229144 lisehv@bbsyd.dk 

 
  

mailto:lisehv@bbsyd.dk


Senior Bio 

Varde Bio den 19. november 2020 kl. 14 – 16. 

Hvis man kender Tv-serien af samme navn, vil man elske filmen. 

Denne gang er det Downtons trofaste ansatte, som næsten er 

blevet hovedpersoner, når kongen og dronningen melder deres 

ankomst med fuldt følge, som alle skal indkvarteres på godset og 

overtage alle funktioner. 

 

 

 

 

 

Indsamling af jern og metal 
HUSK – det er nu muligt at aflevere jern og metal (f.eks. øl- og 
sodavandsdåser, gammel jern, konserves, m.m.). i Lunde. Penge 
som tjenes på aflevering af jern og metal går ubeskåret til Lunde 
Sogneforening.  
Anvend container opsat ved Jørgen Gabs, Skolegade 25 B, Lunde. 
 

 
 

  

Container til 

jern og metal 



 

 

 

 


