
August 2017  

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

29. jul. 08.00 Arbejdsdag v. 

skoven / 
frugtplantagen 

Lunde 

Sogneforening 

Skoven / 

frugtplantagen 
ved 
Markvænget, 
Lunde 

15. aug. 19.00 Landsbyfest - 
Modeshow 

Landsbyfest 
udvalget 

Lunde Stadion 

16. aug. 19.00 Landsbyfest - 
Banko 

Landsbyfest 
udvalget 

Lunde Stadion 

16. aug. 19.00 Banko Brugerrådet 
Bavnbo 

Bavnbo 

18. aug. 19.00 Landsbyfest - 
Swupturnering 

Landsbyfest 
udvalgt 

Lunde Stadion 

19. aug. Hele 
dagen 

Landsbyfest – 
tryllekunstner, 
raketbygning og 
fællesspisning 
med revy 

Landsbyfest 
udvalgt 

Lunde Stadion 

30. aug. 19.00 Banko Brugerrådet 
Bavnbo 

Bavnbo 

1. sep. 14-16 Høstcafe KorsFeen Klubhuset, 
Skolegade 20, 

Lunde 
 

 

 

Lunde Nyt findes i elektronisk version på følgende adresse: 

www.lundenyt.dk  

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


Landsbyfesten 2017 orienterer 
Årets landsbyfest afholdes fra tirsdag den 15. august 

2017 – lørdag den 19. august 2017 (søndag den 20. august 

2017 for de som vil hjælpe med oprydning). 

 

Landsbyfesten kan bl.a. byde op følgende:  

Tirsdag  Modeshow, se omtale nedenfor 

Onsdag  Banko 

Fredag  Swup turnering for henholdsvis mænd 

og kvinder 

Lørdag  Tryllekunstner, raketbygning og 

fællesspisning med revy  

 

Der kommer inden længere program for landsbyfesten  - 

programmen bliver omdelt til alle husstande. 

 

Modeshow på Lunde stadion 
Tirsdag den 15. august kl. 19.00. 
 

Kom og få en rundvisning i efterårets mode fra By Bloch, 

Sportigan, JA-sko og SK Hair Design til damer, herrer og børn. 
 

Billetterne kan købes i de respektive forretninger og ved Min 

Købmand, Lunde fra den 24. juli. 
 

Billetprisen er 50,- kr.  
 

Der er gratis kaffe og kagebord og der kan vindes flotte gaver 

på indgangsbilletten. 
 

 

 

 

 

  



 

Ældre Sagen orienterer 

Højskoledag 

Livshistorier  
Danhostel A/S, Strandvejen 1 A Oksbøl (Det gamle Rådhus)  
torsdag, 14. september kl. 10 - 16 
 

Program: 

Velkomst ved Marianne Zwinge, Ældre Sagen 
 10:00 – 12:00 Forfatter Grethelise Holm 

 12:00 – 12:30 Pause 
 12:30 – 13:30 Middag 
 13:30 – 15:30 Sognepræst Inge-Dorthe Kaasgaard. 

 Afslutning ved Sognepræst Mette Tarbensen. 
 
Pris 200 kr. (for 2 foredrag, middag og eftermiddagskaffe). 
 
Tilmelding senest den 7. september til: 
Lise Hvelplund 7528 2371 eller på mail: lisehv@bbsyd.dk 
 

Arrangører: Aal Menighedsråd, Blåvandshuk Menighedsråd og 
Ældre Sagen, Varde – Blåbjerg –Blåvandshuk.  
 

Kurser. 
Ældre Sagens kurser i Nørre Nebel begynder i september.  
Vi har kurser i: 

 Tips og tricks med PC og tablets. 
 Slægtsforskning. 
 IPad kursus. 

 
Se medlemsbladet eller ring til Lise Hvelplund 7528 2371. 

 
 

  

mailto:lisehv@bbsyd.dk


KorsFeen orienterer 

Høstcafe. 
Vi holder høstcafe fredag den 1. september 2017 kl. 14-16 

i Klubhuset, Skolegade 20, Lunde.     

 

Kom og vær med. Alle er velkomne (tilmelding ikke nødvendig). 

Jens Kragh, Per Mårtensson og Viggo Haaning 

kommer og underholder med ”dansk 

folkemusik”.     

 

Efterfølgende serverer vi kaffe / saftevand og kage. 

 

KorsFeen har åben hver fredag (ikke helligdage) kl. 14-16. 

 

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. 

 

 

Lunde Sogneforening orienterer  

Arbejdsdag ved skov og frugtplantagen 

Lørdag den 29. juli 2017 (uge 30) afholdes arbejdsdag ved skov / 

frugtplantagen v. Markvænget. 

Der skal sættes borde / bænke op i grillhytten, ligges belægning 

ved indkørsel og luges ukrudt (medbring gerne hakke el.lign.). 

Sogneforeningen sørger for lidt mad og drikke til de fremmødte i 

løbet af dagen. 

Sogneforeningen håber at se mange friske hjælpere. 

Hilsner Lunde Sogneforening  
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Lunde Sogneforening orienterer 
 

Grillhytten i Lunde under opførelse. 

 

Så er grillhytten opført i frugtplantagen og der er kommet tag på. 

 



Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

10. aug. 14:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Baunbo 

13. aug. 10:30 Gudstjeneste med 

børnekirke 

Jette Andersen og 

Kasper Bøtker 

Lunde Kirke 

19. aug. 10:00 4 udflugter i 

reformationens 

landskab 

Menighedsråd i 

Varde Provsti 

Se annonce 

19. aug. 18:00 Fest i anledning af 

500-året for 
reformationen 

Menighedsråd i 

Varde Provsti 

M.O.T Hallen 

20. aug. 09:00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

27. aug. 10:30 Børnegudstjeneste / 

Dåbstræf 

Kasper Bøtker Lunde Kirke 

 

 

Dåbstræf og snobrød 
Søndag den 27. august 2017 kl. 10.30 i Lunde Kirke er der 

festgudstjeneste for alle døbte – og alle andre - i Lunde Kirke. Her fejrer 
vi dåben, og der vil blive fortalt om dåben, og hvad den er for noget.  

Hvorfor bliver vi døbt og lader vores børn døbe i 

kirken?  
Måske er Du ikke døbt, men kunne godt tænke dig at 

blive døbt til denne gudstjeneste? Alle, der er døbt i 

Lunde Kirke i 2012 eller 2013 samt døbte i 2012-2013, 
der i dag bor i Lunde Sogn, har fået en særskilt 

invitation med posten. Så er Du eller Dit barn én af 

dem, hold da lige øje med posten i postkassen – måske 
gemmer der sig en invitation mellem reklamerne. 

 

Alle er meget velkomne til gudstjenesten, som vil være med til en 
gudstjeneste i børnehøjde. Uanset om Du er døbt eller ej, og uanset 

hvor Du er døbt, kunne vi således godt tænke os at se Dig og fortælle 
Dig lidt om vores gamle, flotte kirke og nogle af de historier, som vi 

hører i kirken, der handler om Jesus, Guds søn.  

 
Efter gudstjenesten er der bålhygge med snobrød, skumfidusser og 

sodavand på Blaabjergskolens Lunde-Kvong afdeling. Vi er færdige ca. 

kl. 13.  
 

Da vi gerne vil sikre os, at der er nok snobrød, sodavand og 

skumfidusser til alle, er der tilmelding til bålhyggen på mail khtb@km.dk 

eller SMS 4049 8305 senest torsdag den 24/8. Alle er velkomne – døbte 

såvel som ikke-døbte! 



 

4 udflugter i reformationens landskab  
Den 19. august 2017 fejres 500-året for reformationen i hele Varde 
Kommune. Fra kl. 9.30-15 vil der være arrangeret en række ruter rundt i 

kommunen med stop i de forskellige sogne. Her vil man fortælle sin 

lokale reformationshistorie. Du kan finde folderen med samtlige fire ruter 
i Din lokale kirke i Varde Kommune. Alle er velkomne til at være med. 

Man sørger selv for transport. Der er ingen tilmelding.  

3. rute er Lunde-Outrup-Henne.  
Kl. 10.00 – Lunde Kirke:  Lokale folk fortæller om kirkens historie og 

virkeligheder.  

Kl. 11.00 – Outrup Kirke:  Lokale folk fortæller om kirkens historie og 
finurligheder.  

Kl. 12.00 – Henne Kirke:  Fortælling om kirken og dens historie 

gennem tiderne.  
Der er et traktement ved Henne Kirke kl. ca. 12.45 med lidt mad fra 

Strandvejen 82 i Henne Stationsby samt lidt kaffe og guidning omkring 

Filsø.  
 

Fest i anledning af 500-året for reformationen  
Tirsdag den 31. oktober 2017 er det nøjagtig 500 år siden, Martin Luther 

slog sine 99 kendte teser op på kirkedøren i Wittenberg.  
Lørdag den 19. august kl. 18.00 vil der i den anledning være en stor 

reformationsfest for voksne på Mejls-Orten-Tinghøj Friskole, Mejlsvej 45, 

6800 Varde. Biskop Elof Westergaard vil indlede festen med 
friluftsgudstjeneste på Engen ved siden af friskolen. Bagefter er der 

spisning, musik, bordtaler og meget mere. Der er lagt op til fest, 

sådan som Luther ville kunne lide det.  
Pris pr. person: 100 kr. - Drikkevarer kan købes (heriblandt Luther 

Øl). Der modtages kun kontant betaling.  

- Medbring også gerne en stol til friluftsgudstjenesten.  
- Da der er begrænset plads (ca. 200 personer), er der tilmelding.  

 

Tilmelding og betaling til festen kan ske via Varde Kirkes 
hjemmeside: www.vardekirke.dk.  

Tilmelding og betaling kan også ske ved henvendelse til 

Varde Kirkekontor, Kirkepladsen 4, 6800 Varde i 
åbningstiden, som er mandag-fredag fra 9-12, torsdag 

tillige fra 15-17.  

Medbring til festen kvitteringen for betalingen, da 

den også er adgangsbilletten. Alle er velkomne. 

 



 


