
 

 

Oktober 2018 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

26. sep. 19.00 Høstfest Brugerrådet Bavnbo 

27. sep. 18.30 Fællesspisning Lunde Forsamlingshus 

29. sep. 10-15 ”Byg-Et-Fuglehus” Min Købmand Skolegade, 
Lunde 

2. okt. 14.30 Sang Brugerrådet Bavnbo 

6. okt. 10-14 Æblepressedag Lunde 
Sogneforening 

Frugtplantagen 

6. okt. 18.00 Mandefest KIF Kvong gamle 
friskole 

10. okt. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

12. okt. 13.30
-
17.30 

Tur til Tirpitz KorsFeen Afgang skal 
Klubhuset 

24. okt. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

5. nov. 19.30 Banko Lunde Forsamlingshus 

7. nov. 19.00 Generalforsamling 
og banko 

Brugerrådet Bavnbo 

12. dec. 19.30 Banko Lunde Forsamlingshus 
 

 

  

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 d. 6. oktober kl. 10-14 
 

Kom med dine frugter og få presset juice 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 – Frugtplantagen v. Parkalle, 

Nørrelundvej og Præstevænget. 
 
Vi ses - Lunde sogneforening 

 

Grillhytten ved Frugtplantagen. 
Grillhytten må benyttes af alle og det er gratis at bruge den.  
Der er plads til ca. 45 personer i hytten.  

Man kan orientere sig via kalenderen i det aflåste skab i hytten, om der er 
ledige pladser.  

Pladser kan reserveres ved at kontakte Pernille på tlf. 5121 3452 (opkald/sms) 
eller mail pernille206@hotmail.com. 

Man kan ikke forvente at have grillhytten alene, selvom man har reserveret 

pladser i den. Flest mulig skal gerne have gavn af det dejlige område 😊 

I løbet af de næste par måneder, forventes det at toiletbygningen står færdig. 
 

Hvis man har lyst til at give bidrag til rengøring og vedligehold af grillhytten og 
området, modtager Lunde Sogneforening gerne bidrag via mobile pay 27 349. 
 
Regler ved brug af hytten: 
• Grillhytten og området skal behandles ordentligt. 
• Det der bringes til hytten og området, har man selv ansvar for 

at få fjernet igen. Vær opmærksom på, at der ikke er 
affaldsspande, så medbring selv affaldssække. 

• Området har naboer, så vis hensyn til dem. 
  
 

  



orienterer 

 

Invitation:  
Min Købmand i Lunde hygger om de lokale 
 

Lørdag den 29. september 2018 kl. 10-15 giver 
Min Købmand de lokale borgere i Lunde 
muligheden for, at tage familien under armen og 
møde op til en hyggelig og gratis oplevelse 
sammen i den lokale købmandsbutik. Købmanden 
inviterer nemlig til ”Byg-Et-Fuglehus”, - 
Fuglehuset er gratis og kan tages med hjem i 

haven bagefter. 
 
Arrangementet afholdes ude foran butikken, hvor der vil være sat borde 
og stole op. Derudover vil købmanden byde på kaffe, kage, saftevand, is 
& chips. 
De mindste skal ikke snydes, så til arrangementet vil der også være 
tegninger af fuglehuset og farveblyanter til farvelægning af dette 
 

Fakta om eventet 

● 13.000 fuglehuse er pakket og distribueret ud til hele Danmark. 

● Hver købmand i kæden, 180 i alt, modtager 72 fuglehuse hver. 

● Til projektet er der brugt: 78.600 stykker træ, 260.000 søm, 40.000 clips,  

13.500 plastikposer, 13.500 flyers og 150 halv-paller. 

● Elever og forældre fra friskole i Skovlund har stået for at pakke de 13.000 fuglehus 

samlesæt, og har dermed tjent penge til skolen. 

● De 13.000 Fuglehuse fylder tre lastbiler. 

● Min Købmand har i samarbejde med Dansk Ornitologisk forening udfærdiget gode råd til 

når fuglehuset skal hjem i haven. 

 

Kontaktperson 
Købmand i Min Købmand, Lunde, Lis T. Vad, tlf.: 7528 2010  
Marketingchef i Min Købmand, Kim Scheuer Nielsen, tlf.: 4199 3229    
 

 

Om Min Købmand 

Min Købmand er nærbutikker i lokalområdet med en stærk lokal forankring. I Min 
Købmand sørger købmanden for, at butikkens varer og serviceydelser altid er 

netop de varer, som kunderne i lokalområdet efterspørger. Mange af butikkerne 
har også posthus, apotek og vareudbringning. Kæden består af 180 butikker, der 

alle ejes og drives af selvstændige købmænd. 

  



orienterer 
 

Spis sammen: 
Gør en lang søndag hyggelig i samvær med andre. 
Kulturhuset, Sdr. Alle 21 Nr. Nebel søndag den 7. oktober, kl. 
12:00 – 14:00. Pris 50 kr. inkl. drikkevarer. 
Tilmelding senest 3 dage før til Kirsten Larsen tlf. 6160 2166 eller 
Lise Hvelplund 2122 9144. 
 
Demenscafe: 
Ældre Sagen i Varde, Blaabjerg og Blåvandshuk indbyder alle som 
lider af hukommelsessvigt til en hyggelig eftermiddag med sang, 

musik og bevægelse samt kaffe og kage. Lokale instruktører vil 
gøre deres til, at det bliver en god dag. 
Kom sammen med en pårørende. Vi glæder os til at se rigtig mange 
til en dejlig eftermiddag i Kulturhuset Nr. Nebel, onsdag d. 
3/10 oktober og den 7/11 kl. 14.30 - 16.30. 
Tilmelding til: Lise tlf. 2122 9144 og Marianne tlf. 7528 8754. 
 
Foredrag, alle er velkomne: 
Bali Gudernes ø 
Onsdag d. 10. oktober 10-12 i kulturhuset i Nørre Nebel  
Rejseforedraget ved Frede Madsen handler om livet på Bali med 
traditioner, ceremonier, den smukke natur og ikke mindst den 
venlige befolkning. 
 
Apoteket arbejder, en arbejdsplads i nærområdet 
Onsdag d. 24. oktober kl. 10-12 i kulturhuset i Nørre Nebel 
Jakob Rasmussen, apoteker, fortæller om Nørre Nebel Apotek, hvad 
hans planer er 
For Apotekets fremtid. 
 
IT: 
Læs om de mange IT- tilbud i medlemsbladet. 
 

Udflugter: 
• Bustur til Stauning Whisky og Flymuseum 

Tirsdag den 2. oktober 2018 fra kl. 10 til ca. 17.15 
Prisen for turen er 560 kr. 

 
• Besøg på Radio og TV-Gården 

Tirsdag 23. oktober kl. 10 – 11.30 
Storegade 15, 6862 Tistrup. Pris 20kr. Y
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http://www.ældresagen.dk/varde


Fodbold på Lunde stadion 
 

Dato Kl. Række Hjemmehold Udehold 

26/9-18 17:30 U12/U13 Piger/5 (2007/2006)  Blåbjerg Tarp B 

30/9-18 10:00 U13 Drenge Liga 4 (2006) 8M  Blåbjerg HTS 

30/9-18 16:00 U14 Drenge Liga 5 (2005) 11M/9M  Blåbjerg Jerne IF  

30/9-18 16:00 Herrer Serie 5  Blåbjerg BK HTS 

 

 

orienterer  

Vi havde en fantastisk dag til 4H Børnedyrskuet på Hindsig 

Ridecenter lørdag den 8. september 2018.  
Vi havde 25 deltagere fra vores klub, der viste deres flotte arbejde 
frem. 4 børn klarede sig ekstra godt, da de fik ærespræmier for 
deres flotte arbejde. 
  
Stort tillykke til:  
-  Træ - Silke Skødeberg Christiansen, Lunde, Outrup-Henne 4H 
-  Hund - Natasja Sloth Kaspersen, Lunde, Outrup-Henne 4H 
- Bagning - Laura Frederiksen, Lunde, Outrup-Henne 4H 
- Skildpadde - Kristian Obbekjer, Lunde, Outrup-Henne 4H 
 

 

 

Lunde Svømmeklub orienterer 

Kom til saunagus for voksne i Lunde Svømmeklub.  
 

Det foregår hver onsdag i Nr. Nebel Svømmehal fra 
den 5. september 2018 i tidsrummet kl. 18.45 – 19.45. 
 

Saunagus består af 4 runder á ca. 10 minutter med pauser 
imellem. Der bruges olier med forskellige virkninger. 
 

Saunagus er godt for kroppen. Det går ind og løsner spændinger og 
er afstressende. 
 

Man kan nøjes med at gå til saunagus, hvis man ikke ønsker at 
deltage i svømning. 
 
På gensyn – Bestyrelsen for Lunde Svømmeklub 
  



Foto fra årets Landsbyfest i Lunde 
 

  

Swup - Vinder holdet Swup - Vinder holdet 

Rovfugle show 



  

Revy-holdet 

Fællesspisning med revy 



Boganmeldelse fra Varde Bibliotek 

Kim Fupz Aakeson: Svendman 

Drengen Svend er vild med superhelte. 
Desværre er Svend selv langt fra at være en af 
sine helte. Han er lille, slap og ikke den aller 
kvikkeste dreng.  
Men en dag tager Svend fat på sin karriere 
som superhelt, ifører sig det rigtige udstyr, får 
samlet alt det mod, han ikke har, og springer 
ud som superhelt. Han sætter sig for at finde 
dronningens forsvundne hund, Fifi, som han 

gerne vil indfange og bringe sikkert tilbage.  
 
Han er dog ikke den eneste, som har kastet sig 

ud i jagten på den royale hund, og i kapløb med nogle banditter, 
kommer Svend ud for lidt af hvert, inden historien heldigvis ender 
godt for alle. En sød historie om at kunne det man vil. Bogen er 
illustreret flot af Rasmus Bregnhøi. 
 
 

Troels Kløvedal: Alle mine morgener på jorden 

I denne bog fortæller Troels Kløvedal om sit liv – fra 
barndom til voksenlivet – om sin familie og sine 
venner, om sit arbejde og sine mange rejser rundt 
om i verden.  
Skibet Nordkaperen har også en central rolle i 
bogen: vi hører om det fra anskaffelsen og til 
Kløvedals planer om overdragelsen af det til sine 
børn, når han ikke længere skal bruge skibet selv.  
 

Bogen er skrevet i lyset af en uhelbredelig sygdom, som ramte 
forfatteren for nogle år siden, og som han ved, vil gøre det af med 
ham. Der er dog ingen bitterhed eller vrede at spore hos 

forfatteren, der generelt kun udtrykker glæde over sit liv, og de 
mennesker han har delt det med, og de mange oplevelser, han kan 
se tilbage på. I bogen er der mange flotte fotos, som understøtter 
kapitlerne meget fint.  
Kløvedal har før fået udgivet en biografi (”Den tynde hud” fra 
1994), men denne omhandler mest de første 20-25 år af hans liv. 
Desuden har forfatteren også skrevet en lang række rejsebøger, 
som også er meget velskrevne, og rigtig god læsning. 

https://content.gucca.dk/covers/big/a/l/alle-mine-morgener-paa-jorden_386343.jpg
https://ereolen.dk/ting/object/870970-basis:52305624


Skolens støtteforening orienterer 

Skolens støtteforening vil gerne sige en stor TAK til: 
 

Boder i skolegården: Sponsor til tombola: 
Mølholms Limosine Lunde-Bork Entr. & Maskinstation 

Sparekassen Skolegade 3 
Snupit Lunde Maskincenter 

4H Sparekassen 
Henning Nielsen Min Købmand 

KIF Kristian Friis Nielsen 
Hjerter og Englebasser Lunde Svømmeklub 

Lunde Antenneforening SK Hair Design 

Landlyst 4H 
GOÓN Lunde LGU 

Lunde Autoværksted Klinik Skovgaard 
SOS Børnebyer Købmandsgården 

Købmandsgården Lunde Autoværksted 
Bente Mouri Annebergs Limtræ 

Mølhede Zoneterapi Lunde Kro 
Min Købmand Lunde Taxi 

Pillefyr C. Stage & Søn 
Venstre Kirkens Korshær 

5. kl Bebo´s Alternativ 
Newl Fisk Mølhede Zoneterapi 

Get GOÓN 
 KIF 

 Henning Thomsen 

 Damgaard Tømrer & Snedker 
 Henning Nielsen 

 Lunde-Kvong Murerforretning 
 Skov og Anlægsgartneren v. Jakob Laulund 

 Hjerter og Englebasser 
 Landlyst 

 Europan Merchandise Group A/S, Esbjerg 
 Frøjks Blomster 

 Østergaard 
 

For musik: 
Europan Merchandise Group A/S, Esbjerg 

 
For tekniske installationer: 

Event Group Esbjerg 
 

Sidst men ikke mindst, skal der siges tusinde tak for alle de 
fremmødte og til skolens ansatte samt de der har hjulpet med 
opstilling og oprydning. 
 
Sammenhold gør bare det hele sjovere og nemmere. 



KorsFeen orienterer 
 

Besøg på Tirpitz 

Den 12. oktober 2018 kl. 13.30 – ca 17.30 

Afgang fra Klubhuset Skolegade, Lunde. 
Tilmelding senest den 5/10 til Linda tlf. 4011 4591. 
Vi kører i private biler. 
 

 

Købmandsgården v. Bavnbo orienterer 
 

Har du noget som skal repareres - så er der hjælp at hente hos 
pensionisterne på Bavnbo. Mandag, tirsdag og onsdag eftermiddag 
fra 13:00. 
Vi modtager gerne ideer til drejeprojekter eller andre aktiviteter. 
 
Bestyrelsen 

 

 

orienterer 

Gamle Broderier og meget andet  

 

Kirkens Korshær fylder 106 år den 12/10.  

Vanen tro sælger og udstiller vi gamle broderier og andre gamle 

sager. Det er noget, vi har gemt i løbet af året og som vi finder har en 

særlig værdi. 

Det kan jo også være vi har et par ekstra gode tilbud i den uge! 

 

Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

7. okt.. 10:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

14. okt. 09:00 Gudstjeneste 

med børnekirke 

Jette Andersen/ Karina K. 

Etzerodt og Kasper Bøtker 

Lunde Kirke 

25. okt. 14:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Baunbo 

27. okt.  10:30 Højskoledag De syv sogne Café Lindvig 

28. okt. 17:00 Halloween 
gudstjeneste 

Kasper Bøtker Lunde Kirke 



 

Højskoledag 
Lørdag den 27. oktober fra kl. 10.30 – 15.00 på Café Lindvig 

Mød foredragsholder, forfatter og debattør Özlem Cekic. Hun er 

uddannet sygeplejerske og er tidligere folketingsmedlem. Med et 
glimt i øjet og med afsæt i sine personlige og professionelle 

erfaringer som brobygger, debattør, tidligere politiker, 

sygeplejerske og mønsterbryder leverer Özlem Cekic skarpe 
budskaber, der får deltagerne til at reflektere og handle. 

 
Højskoledagens foredrag har titlen: Hvorfor hader han dig, mor? 

I dette ærlige og oplysende foredrag, der er baseret på Özlem Cekics nyeste 
bog af samme titel, får du indsigt i de grupper af mennesker, som hun har 

opsøgt i forbindelse med udgivelsen af sin bog. Özlem fortæller om mødet med 
højreekstremisten, drengene fra Nørrebro, salafi sten i Hizb uTahrir Moskeen, 

præsten fra Indre Mission og mange flere. Fælles for disse er, at de færreste 
vil snakke med dem, og hvis argumenter mange vælger at overhøre, fordi de 

er svære at rumme og i nogle tilfælde ligefrem gør ondt at kende til. 
Tidligere var Özlem lammet af frygt, når hun f.eks. dagligt modtog hadefulde 

mails, eller da hun systematisk blev chikaneret af en nynazist igennem en 
længere periode, men så valgte hun en anden strategi, nemlig dialogkaffe. For 

ifølge Özlem er der ikke noget alternativ til samtale. 

Hør i dette foredrag meget mere om møderne, hvor fordommene, 
frustrationerne og hadet mod jøder, muslimer, danskere og homoseksuelle 

kommer fra. Og hvordan man helt konkret kan bygge bro til mennesker, man 
ikke har et værdipolitisk fællesskab med. 

Pris for hele dagen: 200,-kr. (foredrag, frokost m. øl/vand) 
Tilmelding nødvendig senest d. 19. oktober til: 

Thue Raakjær Jensen 7525 5135, 
Kasper Bøtker SMS 4049 8305 / mail kthb@km.dk  

Ann Andersen 7528 8079 
 

Halloween i kirken 
Kom til en (u)hyggelig gudstjeneste i Lunde Kirke 

søndag den 28. oktober kl. 17, hvis Du tør!  
Her er kirken pyntet op til halloween, så kom gerne 

udklædt, både børn og voksne ☺ 

Efter halloweengudstjenesten i kirken går vi over i 
Lunde Forsamlingshus lige ved siden af kirken og spiser sammen. 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: 35 kr. pr. person og 70 kr. pr. familie. 
Medbring venligst kontanter. Konfirmander spiser gratis. 

Tilmelding til spisning til Sognepræst Kasper Bøtker på mail kthb@km.dk eller 
SMS 40 49 83 05 senest onsdag den 24. oktober. 

 

mailto:kthb@km.dk
mailto:kthb@km.dk


 


