
 

November 2018 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

24. okt. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

5. nov. 19.30 Banko Lunde Forsamlingshus 

6. nov. 14.30 Sang Brugerrådet Bavnbo 

7. nov. 19.00 Generalforsamling 
og banko 

Brugerrådet Bavnbo 

20. nov. - Sidste frist for bemærkninger / ideer til nyt 
indgangsparti v. Købmanden til Liv i Lunde 

21. nov. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

25. nov. - Landsindsamling Kirkens Korshær Lundtangvej 
8, Lunde 

2. dec. 14.06 Juleoptog i Lunde Juletræsudvalget Lunde 
Station 

3. dec. 19.30 Bankospil Kvong Lunde 
Jagtforening 

Lunde Kro 

8. dec. 09.30 Snittrupjagten Kvong Lunde Jagtforening 

12. dec. 19.30 Banko Lunde Forsamlingshus 

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

29. dec. 18.30 Julebal Lunde 
Sogneforening 

Lunde Kro 

 

  

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


 

JULEBAL PÅ LUNDE KRO 5. JULEDAG! 
  

Så nærmer vi os december og hvad er en jul, uden et julebal☺.  

Sæt derfor et stort kryds i kalenderen 5. juledag – den 29. 

december 2018 og ta´ familien, naboerne og vennerne under 

armen!!!!!  

 

Vi starter kl. 18.30 og slutter kl. 02.00. 

Der vil være musik og underholdning fra Bjarne 

Nørregaard band fra 18.30 til 02.00. 

 

Vi håber på stor opbakning til en festlig, sjov og 

uforglemmelig 5. juledag på Lunde Kro. 

 

Vi glæder os til at se jer alle, så fat det gode 

humør, kridt danseskoene og tilmeld jer årets 

julebal på Lunde Kro. 

 

Tilmelding skal ske til Anni & Egon, Lunde Kro på tlf. 7528 2002. 

 

Prisen for at deltage er 275,-kr pr. person  

Indgang til musik fra kl. 22 – 02 pris 125,00 pr. pers.  

 

Sidste tilmelding er søndag den 16. december 2018. 

 

På festligt gensyn til en uforglemmelig aften☺ 

 

Lunde Sogneforening og Lunde Kro  
 

 



Foto fra æblepressedag 

  



Juleoptog i Lunde 
 

Hej alle børn og voksne! 

Nu er det snart JUL igen, så vi har haft skrevet til julemanden, og 

han har bekræftet, at han lægger vejen forbi Lunde igen i år☺. 

Vi tager imod ham på Lunde Station, søndag den 2. december 2018 

kl. 14:06. 

Fra stationen går vi sammen gennem byen op til juletræet. 

Her skal vi synge julesange, gå rundt om juletræet med mor og far 

og hjælpe julemanden med at puste lys i juletræet. 

Herefter skal vi se, om julemanden har nogle julegodter i sin sæk.
  
På gensyn – Juletræsudvalget 
Signe Nielsen     
 

 

Kvong Lunde Jagtforening orienterer 

BANKOSPIL 

Kvong/Lunde Jagtforening afholder bankospil på Lunde Kro 

mandag den 3. december 2018 kl. 19.30. Pladerne koster 

15 kroner stykket. Der vil blive spillet 10 spil, hvor man kan 

vinde på 1 række som giver 2 kyllinger, 2 rækker giver 1 

flaske vin og 1 and, og pladen fuld giver en kalkun. Der vil også 

blive spillet 2 spil, hvor man kan vinde 1 flot købmandskurv, på en 

fuld plade.  

Alle er velkomne, også selvom man ikke er medlem 

af Jagtforeningen.  

 

Snittrup Jagten 

Kvong/Lunde Jagtforening afholder jagt for medlemmer af 

foreningen. 

Lørdag den 8. december 2018.  

Vi mødes kl.9.30 i krydset Kvongvej/Snittrupvej.  

Jagt leder: Emil Henriksen. 

 



KorsFeen orienterer 
 

Besøg på Tirpitz 

Den 12. oktober 2018 var Korsfeen på besøg ved Tirpitz i Blåvand. 

 

 
 

 

Tak for en dejlig tur. 

 

 

 

 

 

Købmandsgården v. Bavnbo orienterer 
Træværkstedet Baunbo 
Mandag – tirsdag – onsdag kl. 13 – 16.30. 
Der kan laves ting i træ og det er muligt at få hjælp til at dreje i 
træ eller andre ting i træ. 

 

Hilsen Træmændene😊 

 

Bavnbo orienterer 
 

Hej alle sangglade pensionister i Lunde. 
  
Vi er en flok der synger på Bavnbo den første tirsdag i måneden, 
Fra kl. 14:30 –ca. 16:15. 
Vi har Anne Marie Bach Pedersen fra Tinghøj til at spille til sangen, 

og det gør hun gratis. 
Vi får kaffe og kage for 15kr. 
Som i jo nok ved har vi haft nogle dødsfald hos os, så derfor vil vi 
gerne om der er nogle der kunne have lyst. 
Kom og prøv en eftermiddag, der er ingen kontingent. 
               
                 Mange hilsner fra os der er tilbage. 
                            Inge Bigum. 



Liv i Lunde orienterer 

Liv i Lunde aps ønsker at bevare Min Købmand – Din lokale 
dagligvare butik. 
 
Det er sognets borgere der har anparter i anpartsselskabet. 
Det er Liv i Lunde, der ejer bygningen, og indgangspartiet trænger i 
den grad til en renovering. Taget er utæt og ruder er punkteret. 
 
Renovering vil koster kr. 150.000. 
 
Der er lavet tegning til ny indgangsparti.  

 
Tegninger kan også ses ved Min Købmand. 
 
På møde i Liv i Lunde den 19. september 2018 var punktet om 
byggeriet igen på dagsordenen.  
 
Liv i Lunde har søgt midler til byggeriet flere steder og resultatet 
heraf er: 

• Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn har givet kr. 
50.000,00 

• Afslag fra LAG midler  
• Afslag fra SE vækstfond 

 
Det betyder, at Liv i Lunde nu søger om støtte, og det kan være i 
form af ideer til: 
-  om der er andre fonde, hvor der kan søges om penge 
-  om man vil tilbyde frivillig arbejdskraft 
-  om man vil give et kontant bidrag (kontonr. 9682-439037) 
 
 



 
Liv i Lunde modtager derfor gerne din vurdering af ovenstående.  

Skrive / fortælle din vurdering af ovenstående til: 
- Flemming Christensen tlf. 2272 4315 eller på e-mail: 

flemming22724315@gmail.com  
 

Senest tirsdag den 20. november 2018. 

 
Herefter vil Liv i Lunde melde ud, hvordan det videre forløb vil 

blive. 

 

 

 

 

Lunde Forsamlingshus orienterer 
 

Der afholdes banko følgende datoer: 
- Mandag den 5. november 2018 kl. 19.30 
- Onsdag den 12. december 2018 kl. 19.30 

 
Der vil være gratis kaffe i pausen – kom og vær med. 

Alle er velkomne. 
 
Bestyrelsen – Lunde Forsamlingshus

mailto:flemming22724315@gmail.com


orienterer 
 

Spis sammen: 
Kulturhuset, Sdr. Alle 21 Nr. Nebel søndag den 4. november, kl. 
12-14. Pris 50 kr. inkl. drikkevarer. 
Tilmelding senest 3 dage før til Kirsten Larsen tlf. 6160 2166 eller 
Lise Hvelplund 2122 9144. 
 
Foredrag, alle er velkomne: 
Onsdag d. 14. november kl. 10-12 i Kulturhuset i Nr. Nebel  
Vikingerne i Vestjylland 
Thorkild Skov og Birthe Skov Midtiby fortæller om deres bøger 

”Sagaen om Mom” og trilogien ”Skovhuggerens Saga.”  
 
Onsdag d. 28. november kl. 10-12 i Kulturhuset i Nr. Nebel 
”Glimt af evigheden” – sjælesorg ved livets afslutning. 
Lone Klok, tidligere præst ved Sct. Maria Hospice Center, og med 
udgangspunkt i et digt ”Glimt af evigheden”, som er skrevet af en 
tidligere hospicepatient, vil Lone komme nærmere ind på, hvad et 
hospice er. 
 
IT 
”Min Livshistorie” 
Den 12. november og den 19. november kl. 10-12 
Livshistorie på computer, tablet & smartphone. Introduktion til 
systemet. 
Opret din livshistorie med billeder, film, lydfiler og tekst til glæde 
for dig selv og dine nærmeste. 
Pris: Gratis.  
Tilmelding senest 6. november: Lise Hvelplund, lisehv@bbsyd.dk 
tlf. 21229144 
 
Andet 
Oplæsningscafe på Nr. Nebel Bibliotek 
Mandag den 3. december kl. 15-17. 

I samarbejde med biblioteket afholder Ældre Sagen igen 
en ”Oplæsnings eftermiddag” på biblioteket i Nr. Nebel. 
Der servers gløgg og æbleskiver. Pris 20 kr. 
Tilmelding på bibliotekets hjemmeside, på vores 
foredragsmøder eller til: Marianne Zwinge tlf. 7528 8754. 
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Hjerter & Englebasser 
Julestue november/december 

 
Fra 1. november er butikken atter fyldt med julestemning. Nisser, engle, kugler og 
hjerter har fundet deres plads. 
Så kig forbi og lad dig inspirere til årets adventskrans, kalenderlys, dekorationer og 
meget mere. Jeg pynter også gerne dine egne fade/potter for dig. 
 
Hos mig kan du få: 
- Blød enebær, gran, husløg, hyacinter 
- Kogler og kugler 
- Dekorationsmaterialer 
- Kvalitetslys fra Pråsen og Didrich 
- Nisser, engle og hjerter 
- Gravpynt, dørpynt 
- Julebuketter  
 
Jeg holder åben fra 10.00-15.00, 1. søndag i 
advent. 
Adressen er Nørlundvej 6, Lunde, tlf.: 4035 0462 
 
Glæder mig til at se dig - Heidi Matras 
 

 
 
 
 
 

Hjerter & Englebasser 
 

I uge 48 holder jeg julekursus, hvor du med hjælp kan få 

lavet årets adventskrans, kalenderlys m.m. Der er få ledige 

pladser onsdag og torsdag kl. 18.30 - 21.30  

Tilmelding på tlf.: 4034 0462. 

 
 

Åbningstider i julen: 

Lørdag:  kl. 10-14 

Søndag: kl. 10-14 

 

Se mere på min FB-side Hjerter & Englebasser 

 



 

orienterer 

Landsindsamling søndag 25. november 2018. 
 

Meld dig som indsamler, der er brug for dig! 
 

Kirkens Korshær, der hviler på et Folkekirkeligt grundlag, hjælper, 
fordi vi mener, at alle mennesker er noget værd. 
 

Meld dig som indsamler på www.danmarkmodfattigdom.dk eller til 
Lise Hvelplund på tlf. 2122 9144 eller mail lisehv@bbsyd.dk  
 

Indsamlerne udgår fra Kirkens Korshærs butik, Lundtangvej 8 i 

Lunde. 

 

Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

4. nov. 10:30 Alle Helgens 

gudstjeneste 

Kasper Bøtker Lunde Kirke 

8. nov. 14:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Baunbo 

11. nov. 09:00 Gudstjeneste Jette Andersen/ Karina K. 

Etzerodt og Kasper Bøtker 

Lunde Kirke 

18. nov. 16:30 Dukketeater 

Svantevits 
juleforestilling 

som Peters Jul 

Dukketeater Svantevit og 

Kasper Bøtker 

Lunde Kirke og 

Lunde Kro 

 

Alle Helgen 
Søndag den 4. november kl. 10.30 i Lunde Kirke 

 
 

 
 

 

 

Alle helgen falder altid første søndag i november.  
Det er en søndag til minde om de døde – både dem, vi selv har 
mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre 
gennem generationer.  
Gudstjenesten Alle Helgens søndag skaber gennem bønner og 
salmer plads til at mindes og sørge over dem, vi har mistet. I 
Outrup og Lunde kirker bliver navnene på dem, som i årets løb er 
døde i sognene, læst højt. 
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Peters jul 
Kom til en fiks, musikalsk og gakket juledokumentar om Danmarks 
mest berømte juledreng. 
Søndag den 18. november kl. 16.30 i Lunde Kirke. 

 
Hvad blev der af ham?  
Hvor er han nu - den Peter, der 
glædede sig i denne tid og så på 
julesneen hvid?  
 
Få svaret i denne poetiske, 
hyggelige og rablende julegak 

om julens bedste og værste 
sider. 
 

Det er både for voksne, unge og børn. 
Mød Peter fra Peters Jul – ja, han findes(!) og står nu spillevende 
og voksen foran publikum. Efter den opvækst kan det ikke undre: 
Peter har forstand på jul. For som han selv siger: ”Jeg er uden tvivl 
det menneske i hele Danmark, der har mest forstand på jul. Jeg 
ved alt om det der.” 
 
Peters påstande understøttes omhyggeligt af et eventyrligt 

strygerensemble, der spiller, så julehumøret bobler. 
 
Der er gratis entré.  
Efter forestillingen i kirken er der fællesspisning på Lunde Kro.  
Priser for mad: 150 kr. pr. familie eller 75 kr. pr. person. 
Konfirmander spiser gratis. Drikkevarer for egen regning.  
 
Tilmelding til spisning til Sognepræst Kasper Bøtker på mail 
kthb@km.dk eller SMS til mobil nr. 4049 8305 senest fredag den 9. 
november. 
 
Man er også meget velkommen til kun at komme til arrangementet 
kirken. Vi glæder os til at se Dig! 
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