
 

 

Oktober 2020 
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

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

Lunde Forsamlingshus 

 

 

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. 
 

 
 

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. 

Container til 

jern og metal 

mailto:lundenyt@outlook.dk


Lunde Sogneforening orienterer 

• I løbet af uge 39 omdeles lille folder, hvori det fremgår hvad 

Lunde Sogneforeningen bl.a. arbejder med. I folderen findes 
oplysninger om kontingent opkrævninger for 2020. 
Bestyrelsen håber meget på din/jeres støtte - Nu er det også 
muligt at betale med mobilepay på 27349 (HUSK at oplyse fuld 
adresse ved indbetaling via mobilepay). 
Prisen for familie er 150,-kr. og for enlige 75,-kr. 

 
• Grundet usikkerhed i forhold til COVID-19 situationen, vælger vi 

at aflyse julebal på Lunde Kro 5. juledag. 
 

 

Æblepressedag 3. 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 m.m. 
 

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. 
 

 

Mejeritorvet 
Det er nu lykkedes at få samlet så mange penge 
sammen, via personlige bidrag, fonde, m.m. at 
arbejdet med at gøre torvet overfor Min Købmand 
til et pænt område. 
Der bliver også lavet p-pladser på det nye område.  
 

Arbejdet med forskønnelse af mejeritorvet vil gå i 
gang hurtigst muligt. 
 

Lunde Sogneforening 
 

 
 

Købmandsgården Baunbo orienterer 
 

De nye COVID-19 regler gør, at alle aktiviteter på Købmandsgården 
aflyses. 
Bestyrelsen Købmandsgården 



Lunde Menighedsrådet orienterer 
 

Så er der valgt nyt menighedsråd til Lunde Kirke. Tak til de 24, der 

var med til at vælge et nyt menighedsråd for de næste 4 år. Det 
nye menighedsråd trækker i arbejdstøjet 1. søndag i advent. Der 
var en god stemning og en god dialog til valgaftenen. Tak for det. 
 

Valgt til det nye menighedsråd:  
- Ina Kristensen 
- Susanne Pfænner 
- David Kuntz Etzerodt 
- Anette Stammose 
- Thorkild Møller Christensen 

 

Følgende stedfortrædere er valgt:  

- Lise Hvelplund 
- Morten Jøker 
- Rigmor Andersen 

 

Med Venlig Hilsen 
Lunde Menighedsråd 
 

Efterskriv til Kasper præst & familien: 

 

Kære alle fire - endnu en gang tak for tiden der gik. 
 
 

 
KorsFeen orienterer 
 

Missionshus den 9. oktober kl. 14 - ca. 16.30. 
Der vil være foredrag, sang og musik ved Preben 
og Jens 
Alle er velkomne. Tilmelding nødvendig til Petra Krogh 26967360 
eller Lise Hvelplund 21229144. 

De lister sig afsted på tå, 

når de tar væk fra Lunde. 
De spørger ikke, om de må, 

for tænk, hvad ske der kunne. 
Louise har jo skiftet job. 

De andre tre må med derop. 
Familien den kommer jo først,  

når man kan. 
siger Kasper, Isabella og Jonathan. 
 

Vi lister ej på tå afsted, 

når vi til kroen kommer. 
Til Kasper skal vi si’ farvel, 

med tørklæd’ i vor lommer. 
Vi takker jer for dem, I var. 

Det nye sted al heldet har. 
Vi håber, I følges af lykke, hver “mand”. 

Tak til Kasper, Louise og Jonathan. 

Og Isabella 
 



orienterer 

Nørre Nebel, Kulturhuset Sdr. Alle 21 
 

Kurser 
ERFA-gruppe 
5 gange. Første gang den 21. september kl. 10 – 12. 
Det er gratis at deltage i ERFA gruppe. Medbring PC. Tilmelding. 
 

IPad. 
5 gange. Første gang den 2. november kl. 10- 12. 
Medbring IPad. 
75 kr. Tilmelding senest den 25/10. 
 

Strikkekursus 

Den 12. + 19. + 26. november. 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. 
Begrænset antal deltagere. 
Pris 50 kr. Tilmelding senest den 6.november 
 
Foredrag i Lunde Forsamlingshus 
Den 28/10 kl. 10-12 - Carl Erik Lundgård ”Humor og musik”. 
Tilmelding nødvendig senest den 25/10 
 
Udflugter 
Den 2/10 - Bustur i genforeningens tegn. 
 
Spis sammen. 
Den 4/10 eller den 11/10 kl. 12. 
Bodegaen i Nørre Nebel - Tilmelding senest 3 dage før 
Al tilmelding til: Lise Hvelplund: 21229144 lisehv@bbsyd.dk 
 
Biograf 

Torsdag den 29/10 kl. 14. 
”Onkel” Kris på 27 er yderst beskyttende overfor sin halvinvalide 
onkel, som hun driver et mindre landbrug i Sønderjylland sammen 
med. Kom og se hvordan det går de to. Bemærk der tales 
sønderjysk, men filmen er tekstet. 
Tilmelding ikke nødvendig. Der kan bestilles billet i biografen, hvis 
man ønsker det. 


