
November 2017  

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 
26/10 19:00 Udflugt til Tirpitz Lunde 

Sogneforening 

Tirpitz, Blåvand 

3/11 20:00 Koncert med Poul Krebs 

og Michael Falck 

Lunde Kro Lunde Kro 

4/11 13:30 Herre Serie 2 Blåbjerg 
BK – Skjern GF 

Blåbjerg Boldklub Lunde Stadion 

6/11 19:30 Banko Forsamlingshuset Lunde 
Forsamlingshus 

7/11 14:30 Sang Brugerrådet Bavnbo 

8/11 19:00 Generalforsamling & 
Banko 

Brugerrådet Bavnbo 

9/11 13-16 Jubilæum Lunde-Kvong 
Skole 

Lunde-Kvong 
Skole 

Lunde-Kvong 
Skole 

29/11 18:00 Julefrokost Brugerrådet Lunde Kro 

3/12 14:05 Julemanden ankommer Juletræ udvalget Lunde Station 

3/12 Fra kl. 
10 

Julemarked Forsamlingshuset Lunde 
Forsamlingshus 

13/12 19:30 Banko Forsamlingshuset Lunde 
Forsamlingshus 

 

 

 

 

 

 

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


Koncert i Lunde 

Den 5. oktober 2017 var der koncert med Johnny Madsen på Lunde 

Kro. En rigtig fin koncert med stor tilslutning. 

I forbindelse med koncerten leverede Knud Møller (til venstre på 

nedenstående foto) et imponerende guitarspil. 

På Johnny Madsens hjemmeside (http://www.johnnymadsen.com/) 

kan ses film fra ”Madsen, Møller og From” første koncert i efteråret 

2017, som blandt andet er optaget på Lunde Kro 😉 

Stemningsfoto: 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.johnnymadsen.com/


 



Blåbjerg Udviklingsråd orienterer 

Blåbjerg Udviklingsråd er bindeled til Varde Kommune fra det 
”gamle Blåbjerg Kommune”. Varde Kommune har oprettet 
udviklingsråd i alle de ”gamle kommuner” så der er et talerør til 
kommunalbestyrelsen og forvaltningen fra alle områder i Varde. 
 
Varde er en af de eneste kommuner i Danmark der har fået 
oprettet Udviklingsråd med succes.   
 
Udviklingsrådene rundt i Varde Kommune, har 2 årlige møde med 
Kommunalstyrelsen og kan her fremføre ønsker og deres 
bekymringer for lokalområdet. Samtidig prøver Varde Kommune at 

understøtte udviklingen i hele Kommunen.  
 
Pt. er vi i gang med en Udviklingsplan for hele Blåbjerg området, 
med opbakning fra Varde Kommune. 
 
Uddrag fra Blåbjerg Udviklingsråds hjemmeside:   

Blaabjerg området er Varde Kommunes nordvestligste område og 

består af 7 sogne i det tidligere Blaabjerg kommune: Nørre Nebel, 

Outrup, Henne/Stausø, Nymindegab, Lydum, Lunde og Kvong.  

Alle 7 sogne er pt. repræsenteret i udviklingsrådet. 

 

Området er præget af attraktiv og spændende natur. Vore 

turistområder er tilpasset naturen og de rekreative områder. Vi har 

velfungerende og moderne landbrug, mange handels- og 

håndværksvirksomheder samt et rigt foreningsliv. 

 

Udviklingsrådet vil arbejde for at være et koordinerende forum, der 

bidrager til udviklingen i Blaabjerg området samt i Varde kommune 

som helhed. 

 

Vi vil arbejde for en fortsat udvikling i de enkelte lokalområder med 

henblik på at skabe attraktive levevilkår fra ”vugge til grav”, at 

tiltrække nye bosættere samt erhvervsvirksomheder. 

Vi vil arbejde for at vore turistområder udvikles med respekt for vor 

unikke natur. 

 

Vi vil søge at styrke samarbejdet mellem foreningsliv, erhvervsliv, 

lokalråd samt offentlige og private institutioner i lokalområdet. 



Vi vil indgå i et konstruktivt samarbejde med de øvrige 

udviklingsråd samt byrådet med henblik på at styrke alle områder i 

hele Varde kommune. 
 

 

Læse mere på hjemmesiden: www.blaabjerg.udviklingsraad.dk  

 

 
 

Hans K. Lund 

Blåbjerg Udviklingsråd 

 

 

Bavnbo orienterer 

Onsdag den 29. november 2017 kl. 18.00 arrangere Bavnbo 

julefrokost på Lunde Kro. 

Vi håber, at mange vil komme og være med til en hyggelig aften. 
 

Sidste tilmelding er den 24. november 2017 til Kirsten på telefon 

6128 1364 eller til Karen på telefon 2966 5549. 

  

http://www.blaabjerg.udviklingsraad.dk/


orienterer 
 

Udflugt torsdag den 2. november 2017 

DONG Energy, Esbjerg - Horns Rev 2. 

Afgangstider kl. 8:45 Kulturhus Nr. Nebel, kl. 8:55 Brugsen Outrup. 

Vi besøger driftskontoret. 

Mere og mere elektricitet produceres af vindmøller og i stigende 

grad på havet. Horns Rev 2 Havmøllepark ligger i Nordsøen 30 

kilometer vest for Blåvandshuk og var ved indvielsen i efteråret 

2009 verdens største havmøllepark. Få et indblik i en ny industri, 

hvor innovation og sikkerhed er i højsæde.  

Kl. 12 – 13:30 frokost på Restaurant Sydvesten 

Kl. 14 besøg på UC Syddanmark  

Se og hør om Esbjerg-evangeliet – en 

fortolkning af bibelen? Maleriet på det 

højteknologiske auditoriums runde murflade er i 

lige så høj grad et danmarksbillede, som det er 

en bibelhistorie  

Tilmelding senest mandag den 23. oktober kl. 12 til: 
Lise Hvelplund tlf. 7528 2371 eller mail: lisehv@bbsyd.dk 
 
Spis sammen - Gør en lang søndag hyggelig i samvær med 

andre.  
Søndag den 5. november kl. 12:00 – 14:00. 

Kulturhuset, Sdr. Alle 21, Nr. Nebel  

Pris 50 kr. incl. drikkevarer 

Har du svært ved at komme til Nørre Nebel, så giv besked derom 
ved tilmeldingen. 
Tilmelding senest 3 dage før til: 

Lise Hvelplund 7528 2371 eller Kirsten Larsen tlf. 6160 2166. 
 
Foredrag:  
Arv, testamente og fremtidsfuldmagter m.m.  

Onsdag den 8. november kl. 10 - 12 

Kulturhuset, Sdr. Alle 21, Nørre Nebel  

Foredrag ved Advokat Per Bovien Christensen. 

Foredraget vil forhåbentlig bidrage til forståelsen af, i hvilke 

situationer det kan være nødvendigt at lave testamente, og hvor 

mange forskellige former for testamenter der findes samt hvordan 

man opretter dem. Ægteskabets formueforhold bliver gennemgået 

sammen med arvelovens regler om formuedeling, tillige reglerne 

mailto:lisehv@bbsyd.dk
https://www.ucsyd.dk/om-uc-syd/konferencer-og-arrangementer-i-esbjerg/esbjerg-evangeliet/esbjerg-evangeliet/?L=1 LANGUAGE


for den nye lov om fremtidsfuldmagter som skal gælde, hvis vi 

bliver demente eller syge og derfor ikke selv kan varetage vores 

interesser. 

Pris 40 kr. 

 

Foredrag: 

En skyttes liv og færden.     
Onsdag d. 22. november kl. 10 – 12 
Kulturhuset, Sdr. Alle 21, Nørre Nebel.                         
Jørgen Andersen, Oksbøl, blev som 70-årig pensioneret som skytte 
fra Naturstyrelsen for allerede dagen efter at tiltræde som 
opsynsmand ved Aage V. Jensen Fonden som ansvarshavende for 

både dyre- og vildtpleje i og omkring Filsø.                                                       
Pris 40 kr. 
 
 

Kvong/Lunde Jagtforening orienterer 

BANKOSPIL 

Kvong/Lunde Jagtforening afholder bankospil på Lunde 

kro, mandag d. 4. december kl. 19.30. Pladerne koster 

15 kroner stykket. Der vil blive spillet 10 spil, hvor 

man kan vinde på 1 række som giver 2 kyllinger, 2 

rækker giver 1 flaske vin og 1 and, og pladen fuld 

giver en kalkun. Der vil også blive spillet 2 spil, hvor 

man kan vinde 1 flot købmandskurv, på en fuld plade.  

Alle er velkomne, også selvom man ikke er medlem af 

jagtforeningen.  

 

Aktiviteter 2017-2018 

Snittrupjagt Lørdag den 9. december kl. 9.30. Mødested 

Snittrup /Kvongvej. Jagtleder Emil. 

Rævejagt i Lunde Søndag den 21. januar 2018 kl. 9.30. Mødested 

Lunde kro. Jagten afsluttes med gule ærter. 

Rævejagt i Kvong Søndag den 4. februar 2018 kl. 9.30. Mødested 

smeden i Kvong. 

Rævejagt i Lunde  Søndag den 25. februar 2018 kl. 9.30. Mødested 

Lunde kro. 

Generalforsamling Mandag den 19. februar 2018 kl. 18. Mødested 

Lunde Kro. Foreningen er vært med aftensmad. 

  



Blaabjerg Lokalhistorisk Arkiv orienterer 

Arkivet blev oprettet i 1974 og har til formål at indsamle, bevare og 

registrere arkivalier og billeder fra de områder, som Blaabjerg 

Kommune dengang omfattede. 

 

Vi er i dag 8 frivillige på arkivet og vi glæder os altid over, at der 

kommer gæster, uanset om de kommer for at aflevere eller bare vil 

kigge eller spørge til hvad vi har om dem eller deres familie. 

 

Der kan læses mere om Blaabjerg Lokalhistorisk Arkiv på deres 

hjemmeside www.blaabjergakiv.dk  

 
 

Vi har i dag ca. 5.500 arkivalier og billeder registreret, heraf ca. 

1.000 fra Lunde-området. 

 

Vi er fysisk på arkivet hver mandag kl. 8.30 – 11.30, hver onsdag 

kl. 14.00 – 17.00 samt hver anden mandag aften i månederne 

oktober – maj i tidsrummet kl. 19.00 – 21.00. Alle er velkommen. 

 

  

http://www.blaabjergakiv.dk/


Hvis man går ind på www.arkiv.dk, kan man se alt hvad vi har 

liggende og i ca. 500 andre lokalhistoriske arkiver i Danmark. 

 

Mangler man hjælp til noget ifm. hjemmesiden - hjælper vi gerne. 

 

Med venlig hilsen - Fra os på Arkivet 

 

 

Lidt Lunde historie fra Henning Christiansen 

 

Lundtang – ”Lille København” 

 

I sidste halvdel af 1800-tallet var lundtang sognets materielle 

midtpunkt. Det skyldes en foretagsom mand, Søren Chr. 

Carstensen, som ejede gården Lundtangvej 50. 

 

Han fik krobevilling, byggede mølle, drev købmandshandel og 

indrettede bageri – alt sammen i eller på gården. Senere kom der 

en smed og en pottemager til, og da præstegården og Barfred lå 

der i forvejen, blev det et samlingssted. 

 

Eftersom kroen lå centralt i Lunde-Outrup området, som dengang 

var en kommune, blev der her holdt mange møder, licitationer og 

valg til kommune og rigsdagen. 

 

Kroen blev et samlingspunkt, når der skulle drøftes alvorlige 

forretninger, og de blev efter datidens skik afsluttet ved punch-

bordet med store omgange. Så mon ikke man har afsluttet med en 

god stemning, selv om det var alviglige forretninger, man drøftede. 

 

På grund af de mange møder og valg, der blev afholdt her, fik 

stedet i folkemunde tilnavnet ”Lille København”. Kroen blev i 1903 

flyttet, på grund af jernbanen, til det sted hvor den også i dag 

ligger – Lunde Kro. 

  

http://www.arkiv.dk/


JULEOPTOG I LUNDE 

Hej alle børn og voksne! 

Nu er det snart JUL igen, så vi har haft skrevet til julemanden, og 

han har bekræftet, at han lægger vejen forbi Lunde igen i år☺. 

Vi tager imod ham på Lunde Station, søndag den 3. december 2017 

kl. 14:05. 

Fra stationen går vi sammen gennem byen op til juletræet. 

Her skal vi synge julesange, gå rundt om juletræet med mor og far 

og hjælpe julemanden med at puste lys i juletræet. 

 

Bagefter mødes vi ved forsamlingshuset, hvor vi skal se, om 

julemanden har nogle julegodter i sin sæk. 

 

HUSK - der er julemarked i Forsamlingshuset. 
 

På gensyn – Juletræsudvalget 

Signe Nielsen 
 

 

 

Forsamlingshuset i Lunde Orienterer 
I forbindelse med renovering af Lillesal, skal der lyde en stor tak for 

medlemsbidrag, arbejdstimer m.m. samt tilskud fra fondene 

- Brandkassen 
- Sydbank 
- Sparekassen / 

Andelskassen  
 

Julemarked 

Den 3. december 2017 afholdes 

der julemarked i 

Forsamlingshuset fra kl. 10. 

Forhør om ledige pladser ved 

henvendelse til Henning på telefon 5193 6830. 
 

Vel mødt Bestyrelsen  

  



KorsFeen orienterer 

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

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. 
 

 

Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

5. nov. 10:30 Allehelgens 

gudstjeneste 

Kasper Bøtker Lunde Kirke 

9. nov. 14:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Baunbo 

12. nov. 9:00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

26. nov. 10:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

 

Alle Helgens gudstjeneste 
Søndag den 5. november kl. 10.30 i 

Lunde Kirke 

Allehelgen falder altid første søndag i 

november. Det er en søndag til minde om 

de døde – både dem, vi selv har mistet 

og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem 

generationer. Gudstjenesten Allehelgens søndag skaber gennem bønner og 

salmer plads til at mindes og sørge over dem, vi har mistet. I Lunde Kirke 

bliver navnene på dem, vi i årets løb har mistet i sognet, læst højt. Der vil 

også blive tændt et gravlys for dem på døbefonten, som de pårørende 

efterfølgende har mulighed for at sætte ud på graven eller tage med sig hjem, 

såfremt gravstedet er andetsteds. 

 

Gudstjeneste på Baunbo 
Torsdag den 9. november kl. 14.30 er der gudstjeneste på 

Baunbo i Lunde v/Sognepræst Kasper Bøtker.  

Efter gudstjenesten er der kaffe eller te, en bolle og kage. 

Forplejningen koster 15 kr. Alle er velkomne. 

  



 


