
December 2017 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 
23. nov. – 

1. dec. 

7.30-

19.00 

Børn skal huske at aflevere en julesok ved Min Købmand 

27. nov. 14.07 Juleoptog Juletræsudvalget Lunde Station 

3. dec. 10-
15.30 

Julemarked Lunde Forsamlingshus 

3. dec. 14.30 Sang Brugerrådet Bavnbo 

4. dec. 19.30 Banko Kvong/Lunde 
Jagtforening 

Lunde Kro 

5. dec. 19.30 Bankospil Kvong/Lunde 
Jagtforening 

Lunde Kro 

8. dec. 15-19 Vinsmagning Min Købmand Min Købmand 

9. dec. 9.30 Snittrup 
Jagten 

Kvong/Lunde 
Jagtforening 

Krydset 
Kvongvej / 

Snittrupvej 

12. dec. 19.00 Julebanko Brugerrådet Bavnbo 

13. dec. 10-12 Foredrag og 
julefrokost 

Ældresagen Kulturhuset, Sdr. 

Alle 21 

13. dec. 19.30 Bankospil Lunde Forsamlingshus 

17. dec. 14-17 Julehygge Min Købmand Min Købmand 

29. dec. 19-02 Julebal Sogneforeningen Lunde Kro 

21. jan. 9.30 Rævejagt Kvong/Lunde 
Jagtforening 

Lunde Kro 
(afsluttes m. gule 

ærter) 

 

 

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 

Lunde Sogneforening står for at arrangere følgende i Lunde: 

Julebal 

Fastelavn 

Hjælp til by / landsbyfest 

Sankt Hans 

Æblepressedag 

Affaldsindsamling/ren by 

Juleoptog 

Legeplads på stadion 

Mejeriprojekt/nyt torv 

Hoppepude på stadion 

Skov/frugt plantage/friluftsliv 

Julebelysning/juleudsmykning i byen 

Hjemmeside - www.lundenyt.dk  

Busture/udflugter 

Julebal 5. juledag  

 

  

http://www.lundenyt.dk/


 

 

 

 

 

Årskontingent for medlemskab 

af Lunde Sogneforening: 

Familie 150,-kr. 

Enlige 75,-kr. 

 

Årskontingent overføres til konto nr.: 9682 0000666017. 

 

Hvis der skulle sidde nogen derude, der har lyst til, at give et større 

tilskud til foreningen, samt de mange aktiviteter, der er i gang lige 

nu, her kan nævnes, den gamle mejerigrund, opførsel at et nyt torv, 

m.m. kan dette ske til samme konto nummer, ellers kan I kontakte 

Formand Frits Anneberg på telefon 2087 0700. 

 

 



JULEBAL PÅ LUNDE KRO 5. JULEDAG! 
 
 

Så nærmer vi os december og hvad er en jul, uden et julebal☺.  

Sæt derfor et stort kryds i kalenderen 5. juledag (29. december 

2017) og ta´ familien, naboerne og vennerne under armen!!!!! 

 

Vi starter kl. 19.00 og slutter kl. 02.00. 

Der vil være musik og underholdning fra Bjarne Nørregaard 

band fra 19.00 til 02.00. 

Kl. 19.00 vil kroens værter stå klar med en lækker menu. 

 

Vi håber på stor opbakning til en festlig, sjov og uforglemmelig 

5. juledag på Lunde Kro. 

Vi glæder os til at se jer alle, så fat det gode humør, kridt 

danseskoene og tilmeld jer årets julebal på Lunde Kro. 

 

Tilmelding skal ske til Anni & Egon, Lunde Kro på tlf. 75282002. 

 

Prisen for at deltage er 125,-kr pr. person – da Lunde Kro nok så 

flot har tilbudt at ”inviterer”” byen til gratis mad i forbindelse 

med 5. juledags bal. 

Der skal på forhånd lyde en STOR tak til Lunde Kro for at 

sponsorere så flot en gave til de som kommer til julebal 5. 

juledag. 

 

Indgang til musik 125,00 pr. pers. (fra kl. 22 - 02). 

 

Sidste tilmelding er søndag den 15. december 2017. 

 

På festligt gensyn til en uforglemmelig aften☺ 

Lunde Sogneforening og Lunde Kro  
 

  

 



Lunde Nyt orienterer 

På vegne af Sogneforeningen, vil jeg gerne sige mange tak for 

indlæg, annoncer, foto, m.m. som er modtaget til Lunde Nyt. 

HUSK, at Lunde Nyt kan bruges til at gøre opmærksom på aktiviteter 

som ske i Lunde og omegn. Lunde Nyt kan også bruges til at fortælle 

om oplevelser, begivenheder m.m., gerne med foto. 

 

I ønskes alle en rigtig glæde jul samt godt nytår 

Julehilsner Lunde Nyt 

 
 

 

Kom og gør en god julehandel. 

Vi har mange gode ideer til advents-, kalender- og 

julegaver. 

 

Åbningstider i julen: 

Den 27., 28. og 29. december kl. 13-17 og den 30. december kl. 10-

12. Vi har lukket den 23. december og 1. januar. 

 

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår. Vi takker alle, der har 

handlet i butikken og alle der har doneret penge og varer.  

    

Brugerrådet Bavnbo orienterer 

Julebanko tirsdag den 12. december 2017 kl. 19.00.  
Vi serverer gløgg og æbleskiver og der vil være fine præmier. 

Vi glæder og til at se jer😊 

 
Sang 
Mandag den 4. december 2017 synger vi på Bavnbo. 
 
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
Mange tak for hyggeligt samvær i det gamle år. 
 

Julehilsner fra Brugerrådet 



LGU og Kvong Gymnastik orienterer 

Vi er kommet godt i gang med sæsonen, men vil gerne have flere 

deltager. Så kom frisk og deltag på et af holdene. 
 

Følg LGU på facebook – ”Aktiv i Lunde og omegn”. 
 

Generalforsamling i Lunde Gymnastik & Ungdomsforening den 21. 

februar 2018 kl. 19.00 på Lunde Kro. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

LGU og Kvong Gymnastik ønsker alle en 
rigtig glædelig jul samt et godt nytår.0 

 

 

Kvong/Lunde Jagtforening orienterer 

Husk vi afholder banko spil på Lunde Kro, mandag den 4. december 

2017 kl. 19.30. 
 

Snittrup Jagten. 

Kvong/Lunde Jagtforening afholder jagt for medlemmer af 

foreningen. Lørdag den 9. december 2017. 

Vi mødes kl. 9.30 i krydset Kvongvej/Snittrupvej.  

Jagt leder: Emil Henriksen. 
 

Regulerings/jagt på ræv og mårhund 

Vi afholder regulerings/jagt på ræv og mårhund den 21. 

januar, 4. februar, 25. februar 2018. 

Er der lodsejere, der ikke ønsker jagt på deres jord, 

bedes de kontakte foreningens formand Egon Høgedal på tlf.nr. 

20475566. 

Mærkedage 

Gerda & Ove Hansen, Parkalle 47, Lunde kan den 16. 

december 2017 fejre guldbryllup. 

Lunde Nyt ønsker hjertelig tillykke med dagen. 

Lunde Nyt opfordre til, at alle hejser flaget den 16. 

december 2017. 
 
 



Min Købmand orienterer 
 

Julehygge for børnene hos ”Min Købmand” 

Kom og få din ”julesok” hængt op i butikken.  

Julemanden har lovet at putte noget i sokken hver søndag indtil jul. 

Kom med sokken (med navn) senest den 1. dec. og du får et stykke 

frugt af købmanden. 

 

Åbningstider omkring jul og nytår 
 

Alle øvrige dage mellem jul og nytår, er der åbent fra kl. 7.30–19.00 

 

Søndag den 17. december kl. 14 – 17.  
Serveres gløgg og sneboller m.m., så kom ind til lidt julehygge. 

 

Forudbestilling af brød til den 24. modtages gerne ☺ 

 

Julegaveidé 
Vi modtaget bestilling af købmandskurv. 

Vi kan også lave gavekort eller indpakning af 

vin, øl eller chokolade m.m. 

 

Vinsmagning 
Fredag den 8. december 2017 fra kl. 15-19. 

Vi har fået nye rødvin, hvidvin, rosévin og portvin hjem – Kom og 

smag og få købt julevinen til en GOD pris. 

 

Min Købmand ønsker alle er glædelig jul 
Min Købmand, Lunde Tlf. 75 28 20 10  

 

 

Dato Åbningstid 

Søndag den 24. december 7.30 – 11.00 

Mandag den 25. december Lukket 

Tirsdag den 26. december 7.30 – 14.00 

Søndag den 31. december 7.30 – 14.00 

Mandag den 1. januar 2018 Lukket 



KorsFeen orienterer 

 
KorsFeen holder juleferie fra den 22. 
– 29. december 2017.  
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.  
Der er også mulighed for at bruge såvel billard- som poolbordet.  

Det sidste nye er elektronisk dartspil. 

 

 

 

 

 

orienterer 

Foredrag  

Grundtvigs liv og virke  
Kulturhuset, Sdr. Alle 21 onsdag den 13. december kl. 10 - 12 

Sognepræst Kasper Bøtker fortæller om Grundtvigs 

liv og virke.  

Grundtvigs store virke som præst, salmedigter og 

forfatter samt hans tanker om bl.a. undervisning 

har sat sig dybe spor i Danmark og lever således 

stadig den dag i dag i både skole, kirke og samfund.  

 

Julefrokost efter foredraget med en lækker 

juleplatte, øl og snaps. Vi synger, quizzer og julehygger med Jens 

Kruse ved klaveret. 

Tilmelding til frokosten til Lise Hvelplund på tlf. 21229144 eller mail: 

lisehv@bbsyd.dk  

OBS: Der er begrænset antal pladser til frokosten. 

 

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår, og vi håber, I 

vil tage vel imod vores nye program, som kommer ud i 

slutningen af december. 

 

  

mailto:lisehv@bbsyd.dk


Koncert med Poul Krebs & Michael Falck 
 

Så har der igen, fredag den 3. november 2017, været koncert på 

Lunde Kro. Denne gang med duoen Krebs & Falck. 

 

 
 

Scenen var opsat med mørk rød velour og blå/lilla lys. Der imellem 

sad de 2 musikere omringet af deres instrumenter. 

En akustisk koncert i fine rammer, hvor et oplagt publikum fik hvad 

de kom efter. 

På Lunde Nyt´s hjemmeside (www.lundenyt.dk)kan ses et par 

videoklip fra koncerten 😊 God fornøjelse. 

 

Efter koncerten var duoen 

Krebs & Falck med til til 

hygge med Kro mutter og 

fatter – Anni & Egon Vad. 

  

 

  

http://www.lundenyt.dk/


Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

3. dec. 9.00 Adventsgudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

7. dec. 14.00 Ældregudstjeneste Kasper Bøtker 
Lunde Kirke & 

Forsamlingshus 

12. dec. 10.00 
Julegudstjeneste for 

børnehaven og dagplejen 
Kasper Bøtker Lunde Kirke 

12. dec. 19.30 
Årets julekoncert 2017 
med Vokalibitum Koret 

Outrup 
Menighedsråd 

Outrup Kirke 

17. dec. 19.00 Luciagudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

20. dec. 12.15 
Juleafslutning for 

Lunde/Kvong skole 
Kasper Bøtker Lunde Kirke 

24. dec. 14.00 Juleaftensgudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

25. dec. 9.00 Juledag Kasper Bøtker Lunde Kirke 

26. dec. 9.00 2. juledagsgudstjeneste 
Thue Raakjær 
Jensen 

Outrup Kirke 

1. jan. 16.00 Nytårsdag Kasper Bøtker Lunde Kirke 

 

 

Gudstjeneste for de ældre 

Torsdag den 7. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste for de 
ældre i Lunde Kirke. Gudstjenesten er særligt for de ældre i 
Lunde og Outrup sogne, men alle er naturligvis hjertelig 
velkomne. Mon der venter os en overraskelse i kirken? 
Efter gudstjenesten går vi over i Lunde Forsamlingshus, 
drikker kaffe/the og ”julehygger”. Der er buskørsel med 
Lunde Taxa til og fra arrangementet.  Vel mødt og rigtig 
glædelig jul. 
 
 
Det’ for børn 
Tirsdag den 12. december kl. 10.00 er der julegudstjeneste for 
Børnehaven Lundparken og dagplejemødrene i Lunde 
Sogn i Lunde Kirke.  

 
Onsdag den 20. december er der 
juleafslutningsgudstjeneste for Blaabjergskolen Lunde-
Kvong afd. Kl. 12.15 i Lunde Kirke.  
Alle forældre, bedsteforældre, søskende, øvrig familie og andre 
interesserede er hjertelig velkomne til disse julegudstjenester. 
 
 



Luciagudstjeneste  
Traditionen tro holder vi luciagudstjeneste i Lunde Kirke 

i år søndag den 17. december kl. 19.00. Her vil 3. 
klasse fra Blaabjergskolens afd. Lunde-Kvong går Lucia 
i Lunde Kirke. Det glæder vi os til at se og høre. 
Så vel mødt til en hyggelig og stemningsfuld 
luciagudstjeneste i julemånedens tegn ☺ 

 
 
Årets julekoncert 2017 
Kom til Årets Julekoncert 2017 i Outrup Kirke med 
Vokalibitum Koret tirsdag den 12. december kl. 19.30. 

 
 
Vokalibitum er et blandet rytmisk kor, der øver på Tistrup Skole én 
gang om ugen under ledelse af Søren Abel. De startede som et 4 

mands “barbershop” herrekor for 17 år siden, men i løbet af ganske 
kort tid kom der også kvinder med. Det har de aldrig fortrudt! ☺ 

Koret består i dag af 6 mænd og 12 kvinder, fordelt på mindst 4 
stemmer. Koret arbejder seriøst med sangene og musikken, men 
har samtidig et fantastisk socialt samvær, der får øve-aftenerne til 
at flyve af sted. Vokalibitum Koret elsker at give koncerter, og de er 
præget af koncentration, humor og sangglæde. Koncerten er fælles 
for Outrup og Lunde sogne. Vel mødt - der er gratis entré! 
 
 
Nytårsgudstjeneste 

Efter gudstjenesten i Lunde Kirke den 1. januar 2018 kl. 
16.00 er der kransekage og bobler til alle fremmødte i 
våbenhuset, hvor vi kan ønske hinanden et rigtig godt 
nytår. 

 
 



 


