
 

 
Oktober 2019 
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

26. sep. 17.30 Klyngeudviklings
plan Kvong – 
Lunde - Lydum 

Arbejdsgruppen Nygaards 
Afrika, Nr. 
Lydumvej 110 

3. okt. 19.00 Høstfest Brugerrådet Bavnbo 

3. okt. 20.00 Koncert med 
Johnny Madsen 

Lunde Kro Lunde Kro 

5. okt. 10-14 Æblepressedag Lunde 
Sogneforening 

Frugtplantagen 

8. okt. 14.30 Sang Brugerrådet Bavnbo 

15. okt. 14.00 Tøj salg Brugerrådet Bavnbo 

16. okt. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

30. okt. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

31. okt. 19.30 Foredrag med 
Karin Torp 

Lunde Forsamlingshuset 

6. nov. 19.30 Banko Lunde Forsamlingshuset 

25. nov. 19.30 Banko Lunde Forsamlingshuset 

 
 

  

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 

Æblepressedag lørdag den 5. oktober kl. 10-14 
Kom med dine frugter og få presset juicer deraf for 20 kr. pr. 
pressede spand. 

 
Har du ikke selv så mange 
frugter, er det muligt at købe 
den friskpressede juice.  
 
4H er på pladsen med bål og 
salg af pølser, drikkevarer, 
pandekager mm.   
 
Derudover er der rig mulighed for hyggeligt samvær, så grib 
naboen, familien og vennerne og kom til en hyggelig dag på vores 
dejlige grønne område.  
Æblepressedagen afholdes i frugtplantagen, som ligger i 
forlængelse af Markvænget i Lunde. 
 
Vi ses  
MVH Lunde sogneforening 
 

 

Lunde Kro orienterer 

Koncert med Johnny Madsen 
Der er koncert med Johnny Madsen på Lunde Kro torsdag den 3. 
oktober 2019 kl. 20.00.  
 
 

Lunde Kro oplyser, at 
alle billetter til såvel 
spisning forinden som 
koncert med Johnny 
Madsen er udsolgt. 
 

 

 

 



Tre Sogne – Ét fællesskab 

 

Der afholdes 2 workshops mere, men datoerne er ikke fastlagte på 

nuværende tidspunkt. 



Bavnbo orienterer 

 

HØSTFEST 
Den 3. oktober 2019 kl. 19.00 afholder vi høstfest, vi dækker op i 
dagligstuen og serverer landgangsbrød og lagkage. 
Betty Moberg kommer og spiller og vi vil synge nogle sange. 
Vi håber mange vil komme og få en hyggelig aften. 
  
Tilmelding inden den 28. september 2019 til Ellen på tlf. 75282057 
/ mobil 2575 7509 eller til Sine på mobil 4219 8461. 
  
TØJ SALG 

Tirsdag den 15. oktober 2019 kommer Pasgaard Tøj Service igen 
og vil fremvise tøj til både kvinder og mænd. Så kom og gør en god 
handel. 
Vi har kaffe på kanden. 
  
Venlig hilsen 
Brugerrådet. 
 
 
 
 

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 
  



LGU og KIF orienterer 

Opstart af ny sæson i LGU og Kvong IF med følgende aktiviteter: 

Hold Tidspunkt Sted Bemærkning 

Forældre – 
barn 

Mandag 16.45-17.30 Lunde Kom frisk 

Spillopperne Onsdag 16.45-17.45 Kvong Kom frisk 

Superstar Tirsdag 16.00-17.00 Lunde Kom frisk 

Dans 0.-3. 
kl. 

Torsdag 16.30-17.30 Lunde Kom frisk 

Dans 4.-7. 
kl. 

Torsdag 17.30-18.30 Lunde Kom frisk 

Voksen dans Torsdag 19.30 Kvong Første gang 3. 
oktober 2019 

Volley Ball Tirsdag  19.30-22.00 Nr. Nebel Kom frisk 

Quindeholdet Mandag 19.00-20.00 Lunde Kom frisk 

Yin Yoga Tirsdag 19.00-20.00 Kvong Træning uge 
38-49, dog ikke 
uge 45 

 
Børnesangkor 
Vi mangler fortsat en person som vil træne børnesangkoret – vi har 

to hjælpere til holdet, men mangler blot en person som har 
forståelse for toner… 

Så kom frisk 😉 

 
RAKU for begyndere 
HUSK – der er mulighed for at prøve kræfter med RAKU. 
Der laves simple ting i ler som f.eks. små huse, som RAKUbrændes. 
Alle kan være med – det kræver på ingen måde særlige 
forudsætninger, men bare lysten til at prøve.  
 
RAKUbrænding er en special måde at brænde ler på, som får en 

helt særlig smuk og unik glasur. 
 
Kurset strækker som over 2 torsdage – den 26. marts 2020 og 2. 
april 2020. Kurset afholdes på Frøstruphave Efterskole. 
Der kan maksimalt deltage 15 på kurset – så tilmelding efter først 
til mølle princippet. 
 

Tilmelding kan ske til Jette Hansen på mobil nr.: 2194 5396. 



Fodbold på Lunde Stadion 
 

Dato Tid Række / pulje Hjemmehold Udehold 

3. okt. 17:30 U12 Drenge C/8 (2008)   Blåbjerg Sædding/G IF 

6. okt. 15:30 

U14 Piger Liga 2 (2006) 

11M  Blåbjerg 

Spangsbjerg 

IF 

6. okt. 17:00 

U19 Drenge Liga 3 

(2001-02) 11M  Blåbjerg Glejbjerg SF 

9. okt. 17:30 U12 Drenge C/8 (2008)  Blåbjerg Ølgod IF 

 
 
 

Lunde Forsamlingshus orienterer 

FOREDRAG MED KARIN TORP 
Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 19.30, Lunde Forsamlingshus. 
 

Skru op for livsglæden og arbejdsglæden. Kunsten er at lade 
livsglæde og arbejdsglæde gå hånd i hånd. 
Især med et glimt i øjet når dagligdagen kører derud af. 
 

Karin Torp vil tage pulsen på hvad der rører sig i vores liv og især 
hvordan vi kan værne om gnisten i vores liv og arbejdsliv. 
 

At være både mor/far, ægtefælle/single/enke, lønmodtager / 
selvstændig / arbejdsløs, bedsteforældre, senior m.m. og samtidig 

dyrke bl.a. venskaber, fritidsaktiviteter, motion og spise sundt, 
kræver nogle tanker om hvad livskvalitet er i mit liv og hvordan jeg 
værner om min trivsel og udvikling. 
 

Foredraget vil være krydret med eksempler fra dagligdagen og give 
lattermusklerne motion og hjernen noget at tænke over. 
Det vil blive svært at genfortælle foredragets indhold, så prøv om i 
er par, venner, naboer og få denne oplevelse sammen. 
 

Karin Torp: Socialpædagog med egen konsulentfirma. Har arbejdet i 
forskellige institutioner og mange års erfaringer med familiebe-

handling. Underviser i børns og unges udvikling, kommunikation og 
personaleudvikling. Har meget fokus på livsglæde, arbejdsglæde og 
motivation på arbejdspladser og i vores liv - også når livet gør ondt. 
 

Entre: 100 kr. inkl.  kaffe. 
KØB af billet kan ske på mobile pay: box12851. 
 

På gensyn - Bestyrelsen i Forsamlingshuset 
  



 

Højskoledag på Lunde Kro 
 
Torsdag den 12. september 2019 blev der afholdt en totalt udsolgt 
højskoledag på Lunde Kro. 
 
Nedenfor billeder fra en forrygende Højskoledag arrangeret at De 7 
sognes menighedsråd og Ældre Sagen og med tilskud fra 
Brandkassen.  
 

 

 

 

KorsFeen orienterer     
 

OBS KorsFeen   har åben hver fredag 

(ikke helligdage) kl. 14-16 i Klubhuset, 
Skolegade 20, Lunde.  
 
Alle er velkomne  
 
Ideen med KorsFeen er at skabe et mødested, hvor alle i alle aldre 
kan mødes. Folk der har boet her længe og folk, der lige er flyttet 
hertil. Et frirum hvor man drikker kaffe, hygger, spiller et spil eller 
låner en PC. 



 

orienterer 
 
 

Spis sammen: 
Søndag den 6. oktober 2019 
Kulturhuset, Sdr. Alle 21 Nr. Nebel kl. 12 – 14. 
Tilmelding senest 3 dage før til: Lise Hvelplund på tlf.: 7528 2371 
eller Kirsten Larsen på tlf.: 6160 2166. 
 
Søndage den 20. oktober 2019 
Pleje- og Aktivitetscenteret, Byagervej 19, Nørre Nebel kl. 11.30 -
13.30. 

Tilmelding til: Plejehjemmets sekretær på tlf.: 7994 8382 senest 
torsdagen før eller til Marie Aggeboe på tlf.: 2085 3616. 
 

 

Foredrag: 
Onsdag den 9. oktober 2019 
Et indblik i ”Det nye Kina” - et tog der buldrer frem. Willi Nielsen, 
Kruså, har boet og arbejdet 3 år i Kina for 25 år siden.  
Han har siden da været i Kina mindst en gang om året og derved 
fulgt den hastige udvikling. 

 
Onsdag den 23. oktober 2019 
Om jysk humor fra Aakjær til Hausgaard via Brovst samt om 
originaler og sære skikkelser.  
Med udgangspunkt i 1950’ernes Brovst fortæller Bjarne Nielsen 
Brovst om originaler og sære skikkelser.  
Et foredrag med megen humor og livsglæde, fortalt lige til hjertet. 
 

 

IT: 
Billedværksted. 

6 gange. Første gang den 21. oktober 2019 kl.10-12. 
Billedredigering og manipulation samt tegning, tekst og collager 
med gratis programmer i Windows 10.  
Fotobøger, hvordan kommer jeg i gang? Der bliver mulighed for at 
digitalisere gamle filmstrimler med negativer, lysbilleder i rammer 
samt papirbilleder. 
Pris 75 kr. 
 
  



 
Windows 10 

5 gange. Første gang fredag den 25. oktober 2019 kl. 10-12. 
Er du kørt lidt sur i Windows 10 og har mistet overblikket, så kom 
med på W10 kursus.  
Vi koncentrerer os dels om at få styr på de forskellige programmer 
og dels om at hjælpe dig til et bedre overblik. 
Pris 75 kr. 
 
Tilmelding til Billedværksted og/eller Windows 10 senest den 
14. oktober til: Lise Hvelplund lisehv@bbsyd.dk eller på tlf.: 2122 
9144. 
 

 

Senior Bio: 
Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 14.00 – Den sidste gentleman 
(2019) 
Et rigtigt feel-good farvel til Robert Redford. (USA 1 t 33 min). 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gamle Broderier og meget andet 

Kirkens Korshær fylder 107 år i oktober.  

Det markerer vi med at sælge og udstille gamle broderier og 

andre gamle ting os sager. 

Ting vi har gemt i løbet af året, og som vi finder har en 

særlig værdi. 

Der skal nok også være andre gode tilbud i 

anledning af fødselsdagen  

Udstilling og salg starter den 9. oktober 

2019. 

 

 

mailto:lisehv@bbsyd.dk


 

Lunde Svømmeklub orienterer 

 
  



Lunde Kirke orienterer 
 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 
6. okt. 10:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

10. okt. 14:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Baunbo 

13. okt. 9:00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

23. okt. 19:00 Infoaften for kon-

firmander & forældre 

Kasper Bøtker Konfirmandstuen 

27. okt. 17:00 Halloween 

gudstjeneste 

Kasper Bøtker Lunde Kirke og 

Forsamlingshus 

31. okt. 11:00 Babysalmesang Marie Madsen & 
Kasper Bøtker 

Lunde Kirke 

 

 

Halloween i kirken 
Søndag den 27. oktober kl. 17.00 i Lunde Kirke. Fællesspisning i 
Lunde Forsamlingshus.  

Kom til en (u)hyggelig 
gudstjeneste i kirken, hvis Du 
tør!  
Vi pynter kirken op til halloween, 
så kom gerne udklædt, både 
børn, unge og voksne. 

 
Efter halloweengudstjenesten 
inviteres Du til fællesspisning.  
 

Her står menuen traditionen tro på lækre tarme i blodsovs 
(spaghetti og kødsovs). Vi glæder os til at se Dig, og hvordan Du 
har klædt dig ud! 
 
Priser for mad: 50 kr. pr. person og 100 kr. pr. familie.  
Medbring venligst kontanter. 
Konfirmander spiser gratis. 

 
Tilmelding til spisning til Sognepræst Kasper Bøtker på mail 
kthb@km.dk eller SMS 4049 8305 senest torsdag den 24. oktober. 
  

mailto:kthb@km.dk


 


