
 

 

November 2021 
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

3. nov. 19.30 Banko Lunde Forsamlingshuset 

6. nov. 09.00 Hjerter & Englebasser åbner julestue 

17. nov. 19.00 Banko & 
Generalforsamling 

Brugerrådet Bavnbo 

22. nov. 13.30 Tøjsalg Brugerrådet Bavnbo 

22. nov. 19.30 Banko Lunde Forsamlingshuset 

27. nov. 12.36 Juleoptog i Lunde Nisseudvalget Lunde Station 

27. nov. 14-17 Julemarked Børnenes 
Venner 

Kvong/Lunde 
Skole 

1. dec. 18.00 Julefrokost Brugerrådet Bavnbo 

6. dec. 19.00 Banko Kvong-Lunde 
Jagtforening 

Lunde Kro 

9. dec. 19.30 Banko Lunde Forsamlingshuset 

12. dec. 14.00 Julebanko Brugerrådet Bavnbo 
 

 

 

 

 

 

 

  

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


 



 



Hjerter & Englebasser orienterer 
 

Lørdag den 6. november 2021 slår jeg igen dørene op i min 

julestue på Nørlundvej 6, Lunde. 

 

Du kan hos mig købe materialerne til dekorationerne, lys, bånd, 

nisser, engle og meget mere. Der er færdige dekorationer, men jeg 

pynter også gerne dine egne potter. 

 

14. november 21 giver jeg 10% på Didrich lys.  

 

Åbningstider frem til jul: 

Lørdage kl. 9.00-13.00 (alle lørdage frem til 18.12.21) 

Søndag den 14.11.21 kl. 9.00-14.00 

Søndag den 28.11.21 kl. 9.00-15.00 (1. søndag i advent) 

Søndag den 05.12.21 kl. 9.00-14.00 

Søndag den 12.12.21 kl. 9.00-14.00 

Søndag den 19.12.21 kl. 9.00-14.00 

 

Jeg håber du har lyst til at kigge forbi og blive inspireret til årets 

dekorationer. 

 

Glæder mig til vi ses. 

Heidi Matras 40350462 

 

Du kan se mere på min Facebook side Hjerter & Englebasser. 
 

  



Bavnbo orienterer 
 

Tøj-salg 

Mandag den 22. november kl. 13:30 kommer Pasgaard tøj Service 

med smart tøj til modne damer og herrer. 

 

Så kom til en hyggelig eftermiddag og gør en god handel. Vi har 

kaffe på kanden. 

 

Julefrokost 

Onsdag den 1. december kl. 18:00 serverer vi en dejlig julefrokost 

og vi skal synge julen ind. 

 

Vi håber mange vil komme, så vi kan få en hyggelig aften sammen. 

Husk tilmelding inden den 29. november til Ellen på tlf. 2575 7509 

eller Mie på tlf. 6095 9949. 

 

Julebanko 

Vi holder julebanko søndag den 12. december kl. 14:00. 

Der vil være fine præmier, og vi serverer gløgg og æbleskiver. 

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig 3. søndag i advent. 

 
 

 
 
 
 

Lunde Forsamlingshus orienterer 

Forsamlingshuset afholder banko på nedenstående datoer: 
• Onsdag den 3. november 2021 kl. 

19.30 
• Mandag den 22. november 2021 kl. 

19.30 
• Torsdag den 9. december 2021 kl. 

19.30 
 

Der er gratis kaffe i pausen.  

 
  



orienterer 
 

Der er mange tilbud i Ældre sagen også i november. 

 

I Kulturhuset i Nørre Nebel: 

Den 4. + 11. + 18. november kl. 13.30 – 15.30,” Strikke cafe”.  

Vi lærer mange nye strikketeknikker, vi hygger og har det sjovt.  

 

28. november kl. 12-14 ”Spis sammen” ”Gør en lang søndag 

hyggelig i samvær med andre” 

 

Varde Bio 

18. november kl. 14. 

”Little Women”   

En intelligent og rørende filmklassiker. 

 

Lunde Kro 

24.  november kl. 10- ca. 15.30 

Foredrag ved Jonny Bindslev og efterfølgende julefrokost. 

 

Yderlige oplysninger og tilmelding fremgår af medlemsbladet og 

kan også finde på hjemmesiden  
https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/varde-blaabjerg-blaavandshuk  

 

 

 

 

 

Kvong-Lunde Jagtforening orienterer 

 

Kvong-Lunde Jagtforening afholder 

banko på Lunde Kro den 6. december 

2021 kl. 19.00. 

 

På gensyn.  

  

https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/varde-blaabjerg-blaavandshuk


Lunde Kirke orienterer 
 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 
7. nov. 10.30 Alle Helgen Gudstj. Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

14. nov. 09.00 Gudstjeneste Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

23. nov. 19.00 Julekoncert med 
Simone  

Lunde og Outrup 
Menighedsråd 

Lunde Kirke 

28. nov. 10.30 Gudstjeneste Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

 

 

Julekoncert i Lunde kirke 
Julekoncerten i Lunde Kirke tirsdag den 23. november. Vi får besøg 

af Simone, som er en af Danmarks absolut dygtigste sangerinder, 

ved en bevægende og stemningsfyldt julekoncert akkompagneret af 

pianist Christian Kruse. Simone synger nogle af julens mest elskede 

sange med en stemme, der kryber helt ind under huden. 

 

Julekoncerten er et fælles arrangement mellem Lunde og Outrup 

Menighedsråd. 

Husk der er tilmelding til Anette Stammose, mobil 3011 0265 eller 

mail: anette@stammose.dk.  

 

Gudstjenste på Baunbo 
Torsdag den 4. november er der gudstjeneste på Baunbo kl. 14.00. 

 

Menighedsrådsmøder 
Tirsdag den 16. november kl. 19.00 er der ordinær møde i 

menighedsrådet. Vi har konstituering af menighedsrådet som et af 

punkterne. Vi er jo valgt for en 4 årige periode, men 

konstitueringen skal foretages hvert år. Det menighedsråd, som er 

valgt nu er valgt for perioden 2020 – 2024.  

Alle vores møder er offentlige, så du er velkommen til at deltage. 

Møderne foregår i Konfirmandstuen, som ligger ved præstegården, 

Lundtangvej 21. 

 

mailto:anette@stammose.dk


 


