
Juni 2017  

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

31. maj 13.30 Tur med Bavnbo Brugerrådet 

Bavnbo 

Afgang fra 

Bavnbo 

9. juni 18.00 Gin- og Rom 
smagning 

Stephan 
Stephansen 

Degnevej 8, 
Lunde 

11. juni 9.00 Vestkystløbet  Esbjerg 

23. juni 17.30 Skt. Hans Lunde 
Sogneforening 

Lunde / Kvong 
Skole 

 

 

 

 

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. 

Min Købmand orienterer 

Åbningstider i pinsen: 

Lørdag den 3/6  7.30 – 19.00 

Søndag den 4/6 7.30 – 13.00 

Mandag den 5/6  7.30 – 19.00  

 

Alle ønskes en rigtig god Pinse og på gensyn i butikken Min 

KØBMAND, Lunde 

 
 
 

mailto:lundenyt@outlook.dk


Lunde Sogneforening orienterer 
Lunde Sogneforening vil gerne appelere til, at hvis nogen ligger 

inde med en god histori, kan huske noget fra ”de go´gamle dage” 

ang. Lunde Sogn, vil vi gerne at man kommer med et lille indlæg i 

Lunde Nyt som derved giver bladet et lidt mere bredt indhold. 

Det kan f.eks. være episoder fra nogle af de gamle gårde i sognet 

eller nogle oplevelser fra nogle af de forhåndsværrende butikker 

som ikke findes i bybilledet mere. 

Det er op til dig / jer - På forhånd tak. 

 

Foto fra ”Nytilflyttere i Lunde Sogn” 

Vi siger tak til alle deltagere og arrangører. Det blev en dejlig aften. 

Her mødte nye og ikke så nye borgere i Lunde hinanden. Vi spiste, 

sang hørte om de forskellige fpreninger og om ”Liv i Lunde” m.m. 

         

  

 

  



SANKT HANS 
Lunde sogneforening afholder Sankt hans på  

Lunde/Kvong skole d. 23. juni 2017.  

Vi starter kl. 17.30 hvor der vil være tændt op i de små 

bål. alle er velkomne til at komme og bage snobrød, 

pandekager og poppe popcorn - det er alt sammen 

gratist!! 

I år er der mulighed for at købe helstegt pattegris til 

75,- kr.  

Vi tænder også op i grillen og der kan købes 

frankfurtere m. kartoffelsalat / brød, øl, vand, brik 

juice, samt slikposer!!! 

Kaffe og the er gratis!! 

Der vil på pladsen også være mulighed for diverse lege. 

børn og barnlige sjæle er også velkomne til at 

medbringe cykel, rulleskøjter eller andet, som kan 

anvendes på pladsen! 

Kl. 20.00 vil det store bål blive tændt ved foderstoffen 

og heksen futtet af 

Så ta familien, vennerne og naboen under armen og kom 

og få en sjov og hyggelig aften! 

Med venlig hilsen 

Lunde sogneforening 

 

 



Lunde Forsamlingshus orienterer 

Den heldige vindere blandt vores medlemmer blev Frede Nielsen – 

stort tillykke. 

Der skal lyde en stor tak for de mange bidrag til renovering af lille 

sal. 

God sommer. 

Bestyrelsen Lunde Forsamlingshus 

 

 

Gin- og Rom smagning 

I samarbejde med Jannie og Lars fra Vin 

Specialisten i Varde afholdes der Gin- og 

Romsmagning fredag den 9. juni 2017 

kl. 18.00 på Degnevej 8, Lunde, 6830 Nr. Nebel. 

 

Der vil blive serveret tapas fra Tistrup Slagtehus. 

 

Billetter kan købes, efter først til mølle princippet, hos Stephan 

Steffensen på mobil nr. 21469607. 

Der sælges i alt 50 billetter. 

 

Efter arrangementet vil der være mulighed for at blive og hygge til 

den lyse morgen. Drikkevarer må ikke medbringes. 

Overskuddet går til Lunde Sogneforening. 

 

Arrangementet er sponsoreret af følgende: 

   
 

  
 

 

 

  



Biblioteket orienterer 
Boganmeldelser af bibliotekar Kirsten Hansen 
 

Rotten Walter kan noget, som ikke alle 
rotter kan - han kan nemlig læse. Han 
bor i huset hos en ældre dame - 
Amanda Pomeroy - som er 
børnebogsforfatter og ejer af et herligt 
bibliotek, som Walter flittigt besøger, 
da han elsker at læse.  
Men en dag går det op for Walter, at 

helten i forfatterens bøger er en mus! 
Det føler han sig noget krænket over, 
da han mener, at rotter trods et dårligt 
rygte, dog står over musene. Han 
beslutter sig for at skrive forfatteren et 
brev, og det bliver starten på et 
usædvanligt venskab.  
Bogen er sød og meget anvendelig til 

en hyggelig højtlæsning for børn i skolealderen.  
 

Andreas Mogensen er den første 

dansker nogensinde, der er blevet 
sendt ud i rummet.  
I bogen ”Min rejse til rummet” 
fortæller han om kampen for at blive 
astronaut og blandt 10.00 ansøgere 
være den heldige at gå videre til den 
ekstreme astronauttræning, der førte 
til opsendingen til Den Internationale 
Rumstation d. 2. september 2015.  
I bogen fortæller Andreas Mogensen 
detaljeret om missionen i rummet, om 
livet på rumstationen, og den 
forskning som han var en del af.  
Bogen er spændende læsning fra start 
til slut, og man får fortællingen om en 
både dygtig og meget målrettet 
person.  

 

  



KorsFeen orienterer 

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 pool-

bordet.  

 

KorsFeen har åben hver fredag kl. 14-16 (ikke helligdage) i 
Klubhuset, Skolegade 20, Lunde. 

 

 

 

Nr. Nebel Landboforenings Seniorklub 

orienterer 
Torsdag den 15. maj kl. 13.30 er der gårdbesøg ved Dorete og 

Bent Høj Jensen, Dejrupvej 70, 6955 Outrup. 

Derefter besøger vi Blåbjerg Kaniner ved Gitte Arnum, 

Hennebjergvej 17, 6830 Nr. Nebel. Tag selv kaffe med. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

 

Lunde Nyt ønsker alle 

en rigtig god sommer 

  



Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

4. juni 10:30 Gudstjeneste med 

børnekirke 

Jette Andersen og 

Kasper Bøtker 

Lunde Kirke 

5. juni 14:00 Friluftsgudstjeneste Alle tre præster Bjergvej, 

Nr. Nebel 

8. juni 14:30 Gudstjeneste Ann Andersen Baunbo 

9. juni 17:00 Pizzagudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

18. juni 9:00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

25. juni 10:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

2. juli 9:00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

16. juli 10:30 Gudstjeneste Ann Andersen Lunde Kirke 

30. juli 9:00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

 

 

Fælles friluftsgudstjeneste 
2. pinsedag den 5. juni kl. 14.00 – Naturskovplads, Bjergvej, 
Nr. Nebel. 
Gudstjenesten er fælles for alle syv sogne i den gamle Blåbjerg 
Kommune. 

Personale og præster fra alle sogne medvirker. 
Medbring gerne noget at sidde på samt kaffe/te/saft/øl/vin brød 
/kage, som kan nydes efter gudstjenesten. 

 

Pizzagudstjeneste 
Fredag den 9. juni kl. 17.00 er der 
pizzagudstjeneste i Lunde Kirke.  
Her vil minikonfirmanderne fra Blaabjergskolens 
afdeling Lunde-Kvong vise, hvad de har lavet i 
løbet af uge 23, hvor de har gået til 
minikonfirmandundervisning.  
Efter gudstjenesten er der pizza, hyggeligt 

samvær og noget at slukke tørsten med i kirken.  
 
Tilmelding til spisning på mail kthb@km.dk eller SMS 4049 8305 
senest torsdag den 8. juni. 
 

mailto:kthb@km.dk


 


