
 

September 2018 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

21.–25. 
aug. 

 Landsbyfest i 
Lunde 

Landsbyfest 
udvalget 

Lunde Stadion 
 

29. aug. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

3. sep. 19.00 Ny billard sæson  Lunde Stadion 

6. sep.  Open by Night Støtteforening Lunde / Kvong 
Skole 

Uge 37  LGU og KIF opstarter ny sæson 

11. sep. 14.30 Sang Brugerrådet Bavnbo 

12. sep. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

26. sep. 19.00 Høstfest Brugerrådet Bavnbo 

27. sep. 18.30 Fællesspisning Lunde Forsamlingshus 

6. okt. 10-14 Æblepressedag Lunde 
Sogneforening 

Frugtplantagen 

6. okt. 18.00 Mandefest KIF Kvong gamle 
friskole 

 

 

  

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  
Mvh 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. 
  
 

  



Lunde Forsamlingshus orienterer 

I anledningen af at vi har fået lagt nyt gulv i salen, afholder vi 
fællesspisning torsdag den 27. september 2018 kl. 18.30. 
 

Vi byder på en hovedret + kaffe m.m.  
Pris 100,-kr inkl. 1 øl / sodavand (vin 
kan købes). 
 
Tilmelding til Hanne på telefon/sms 
5175 9143 eller på mail: 
shandresen@bbsyd.dk 

 

Senest tilmelding søndag den 23. september 2018.  
 

Alle er velkommen – Vi glæder os til en hyggelig aften. 
 

Bestyrelsen for Lunde Forsamlingshus 

 

 

 

Opstart at ny Billard sæson 
 

Opstart af billard 2018 – 2019. 

Tilmelding mandag den 3. september 2018 kl.19.00 i klubhuset, 
Lunde stadion.  
 

Pris: 1/9 – 30/4     300 kr.  
1/9 – 31/8     400 kr.   

Betales ved tilmelding. 
 

Håber på godt fremmøde af både gamle og nye spillere. 
Er du forhindret denne dag kan du kontakt en af følgende: 

Arne Sørensen på tlf.:  2448 3846  
Palle Christensen på tlf.: 5171 6046 
Emil Henriksen på tlf.:  3059 3756  

 

Der er en Øl og Kaffe på kanden. 
VI SES. 
 

PS.: Nye spillere, gratis prøvetid i 3 måneder.  

mailto:shandresen@bbsyd.dk


Lunde Stadion orienterer 
 

TAK ER KUN ET FATTIGT ORD. 
 

I uge 26 var der hektisk aktivitet og mange 
Lunde beboer i gang på Lunde Stadion. Der 
blev lagt ca. 520 m2 fliser på 3 dage, takket 
været mange frivillige og med opbakning af 
virksomheder fra byen. 
Der skal herfra lyde en stor tak til de der havde meldt sig til 
projektet inden, og til de mange der kom forbi og gav en hånd 
med. Det er flot og berigende at se, at såvel unge som gamle kan 
løfte i flok i godt og hyggeligt samvær, det viser igen at vi kan her i 
Lunde. 

Der skal også lyde en stor tak til de virksomheder, der har bidraget 
til projektet med arbejde, maskiner mm.:  
• Skov og Anlægsgartneren V/Jacob Laulund 
• Lunde-Kvong Murerforretning v/Martin Larsen 
• Lunde-Bork Entr. & Maskinstation v/Jacob Ravn 
• Lunde Materieludlejning v/Hans K. Vad 
• Blåbjerg Mini Service v/Jørgen Gabs 
• FC Lunde v/Flemming Christensen 
• Lunde VVS v/Ib D Thomsen 
• Egon Høgedal  

 
På vegne af Lunde Stadion 
Hans K. Lund 
 

 

Bavnbo orienterer 

Høstfest på Bavnbo onsdag den 26. september 2018. 
Vi håber mange vil komme til en hyggelig høstfest på Bavnbo, vi 
dækker op i ”Glasstrædet” og serverer snitter og lagkage. 
Henri Vejlgaard Nielsen og hans makker fra Ansager vil spille og 
underholde. 
Tilmelding til:  Ellen på tlf. 7528 2057 / 2575 7509 
  Sine på tlf. 7528 2047 / 42198461 
Tilmeldingsfrist er fredag den 21. september 2018.  
 
Venlig hilsen Brugerrådet. 
  



Mandefest 

Så er det nu du har chancen for en 

konefriaften, sammen med en masse andre 

lokale gutter fra landsbyklyngen. 

Lørdag den 6. oktober 2018 afholdes der 

mandefest i gymnastiksalen på Kvong gamle 

friskole kl. 18.00. 

Menu er stegt flæsk med persillesovs og 

dessertbord. 

Hele herligheden for 120 kr. og så lover vi at have 

billige øl og kold snaps, som skal købes i baren.  

Tilmelding til Lilian Dølby senest den 29. september 2018 på telefon 

2986 9171. 

Tilmelding er bindende og du kan betale enten på 

mobilpay til KIF tlf.: 94434 på forhånd eller i døren. 

Med venlig hilsen KIF 

 

 

Højskolehits 

Onsdag d. 31/10 klokken 19, holder Kvong 

idrætsforening igen en hyggelig aften med 

HØJSKOLEHITS. 

For 50 kr. kan du få lov at ønske og synge med 

på dine yndlingssange fra højskolesangbogen, 

og gå om bord i kagebordet i pausen. 

Kolde drikkevarer kan tilkøbes. 

Arrangementet foregår i gymnastiksalen på Kvong gamle Friskole. 

Vi ses 

Mvh Kvong Idrætsforening 

 



orienterer 
 

Spis sammen: 
Kulturhuset, Sdr. Alle 21 Nr. Nebel kl. 12 – 14. 
Gør en lang søndag hyggelig i samvær med andre. 
Søndag den 2. september, kl. 12:00 – 14:00.  
Pris 50 kr. inkl. drikkevarer. 
Tilmelding senest 3 dage før til Kirsten Larsen tlf. 6160 2166. 
 

IT: 
Læs om de mange IT- tilbud i medlemsbladet. 
 

Foredrag: 
Kulturhuset, Sdr. Alle 21, Nr. Nebel 
Alle foredrag er fra kl. 10.00 -12.00. Pris 40 kr. 
 
Frandsens forsamlingshus 
Onsdag den 12. september 
Hans Verner Frandsen, Vejers, kender vi fra spillemandsgruppen 
”Revl og Krat”. 
Udgangspunktet for hans foredrag er sang, leg og bevægelse 
”Frandsens Forsamlingshus”, folkeligt og fornøjeligt. Hans Verner 
spiller violin, guitar og lidt klaver. 

 
Hvordan Danmark reddede mit liv 
Onsdag den 26. september 
Bill Woods, i dag Ferritslev, fortæller om betydning af sit ophold i 
Lomborg i 1965, der skulle vise sig at være et vigtigt led i en totale 
forvandling fra en meget konservativ amerikaner, til at være 
familiens sorte får, der blev tilbageholdt under ”March on the 
Pentagon”. 
 

Udflugter: 
• Krondyr safari 

Torsdag den 13. september kl. 16.45. 
Mødested: Skovriddergården, Aalholtvej 1, Oksbøl, 
Deltagerpris 500 kr. 

• Bustur til Stauning Whisky og Flymuseum 
Tirsdag den 2. oktober. 
Pris 560 kr. 

 
 



KorsFeen orienterer 
 

Fredag den 28. september 2018 kl. 14-16. 
Zoneterapeut Ellen Rick kommer og viser, fortæller 
og behandler, de der har lyst. 
 
Hvordan virker zoneterapi? 
Vigtige zoner på kroppen stimuleres og på den måde fjernes 

energiblokeringer.  
 
Det betyder, at impulser i 
nervesystemet øges, kredsløbet og 
immunforsvaret styrkes, og lymfe- 

og affaldsstoffer drænes væk. 
Kom og oplev det!!!! 

 
 

 

Fodbold på Lunde stadion 

 
Dato Kl. Række Hjemmehold Udehold 

2/9-18 16:00 
U14 Drenge Liga 5 
(2005) 11M/9M  Blåbjerg Jerne IF   

3/9-18 18.30 
Veteran herrer 11 
mands 

Blåbjerg 
Veteran Tjæreborg IF 

13/9-18 17:30 

U12/U13 Piger/5 

(2007/2006)  Blåbjerg Jerne IF 

14/9-18 17:30 

U15/U16 Drenge C/8 

(2004-03)  Blåbjerg  Fanø B  

16/9-18 16:00 Herrer Serie 5  Blåbjerg BK Varde United 

17/9-18 18:00 

U14 Drenge Liga 5 

(2005) 11M/9M  Blåbjerg Vorbasse/Hejnsvig 

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 

 

  

https://www.fdz.dk/zoneterapi/zoneterapi-er-godt-for-alle/hvad-er-zoneterapi/derfor-virker-zoneterapi/
https://pixabay.com/da/fysioterapi-fodmassage-massage-2133286/


LGU og KIF orienterer 

Så er Lunde Gymnastik & Ungdomsforening og 
Kvong Idrætsforening klar til en ny sæson.  
 

Folder med nærmere beskrivelse af nedenstående hold er hudstandsomdelt i 
uge 32 – har du ikke modtaget program, så kontakt Ulla på mobil 2714 0957. 
 

Hold Ugedag Tidspunkt Hvor 

Forældre - barn Mandag 16.45-17.30 Kvong 

Spillopperne 3-6 årige Torsdag 16.30-17.30 Kvong 

Superstars 0.-6. kl. Tirsdag 16.00-17.00 Lunde 

JTH Blåbjerg gymnasterne Mandag 17.00-19.00 Outrup 

DANS – DANS - DANS 

Dans 0.-3. kl. Torsdag 17.00-17.45  Lunde 

Dans 4.-7. kl. 17.45-18.30 

Voksen dans Torsdag 19.00 Kvong 

VOKSEN – VOKSEN – VOKSEN 

Quindeholdet Mandag 19.00-20.00 Lunde 

Yin Yoga Tirsdag 19.30-20.30 Kvong 

BOLDSPIL – BOLDSPIL – BOLDSPIL 

Volley Tirsdag 19.30-21.30 Nr. Nebel 

Badminton m.m. Bookes fra den 6/9-18 

kl. 17 
Lunde 

ANDET – ANDET – ANDET 

Glaskunst for begyndere 
(opstart 25/10-18) 

Torsdag 19.00-21.30 Frøstruphave 
Efterskole 

Fitness Fra 15 år og opefter. Kvong 

Spinning  Kvong 

 

 

 

 

orienterer 

Torsdag den 6. september 2018 i forbindelse med Lunde by Night.  

Butikken holder åben indtil kl.21. 

Den dag vil vi finde nogle rigtig gode tilbud frem. 

Bemærk tidspunkt og 

ugedag – fejl i omdelt folder 


