
Oktober 2017  

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 
1/10 10:00 U12 drenge B/8  

Blåbjerg – BV Oksbøl 
Blåbjerg Boldklub Lunde Stadion 

1/10  16:00 Herre serie 2 
Blåbjerg BK – Grindsted 

GIF 

Blåbjerg Boldklub Lunde Stadion 

2/10 17:15 U12 piger 
Blåbjerg – Spangsbjerg 

IF 

Blåbjerg Boldklub Lunde Stadion 

3/10 14:30 Sang Brugerrådet Bavnbo 

3/10 17:15 U9 drenge 

Lunde/Kvong – 
Grindsted GIF 

Blåbjerg Boldklub Lunde Stadion 

7/10 11:00 U15 drenge 11/M 
Blåbjerg BK – 

Vorbasse/Hejnsvig 

Blåbjerg Boldklub Lunde Stadion 

7/10 10-12 Affaldsindsamling Lunde 
Sogneforening 

Grill-hytte på det 
grønne område 7/10 13:00 Æblepressedag 

8/10 19:00 Generalforsamling og 

banko 

Brugerrådet Bavnbo 

11/10 19:00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

14/10 15:00 Herre serie 2 

Blåbjerg BK – Varde IF 

Blåbjerg Boldklub Lunde Stadion 

15/10 10:00 U12 drenge 

Blåbjerg – Esbjerg fB 

Blåbjerg Boldklub Lunde Stadion 

21/10 15:00 Herre serie 2 
Blåbjerg BK – BV Oksbøl 

Blåbjerg Boldklub Lunde Stadion 

25/10 19:00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

26/10 19:00 Udflugt til Tirpitz Lunde 

Sogneforening 

Tirpitz, Blåvand 

 

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


Lunde Sogneforening orienterer 

Udflugt til  
Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19.00-ca 21.00 

De 3 Sogneforeninger i Lunde-Kvong -og Lydum arrangerer en 

fælles udflugt til Tirpitz i Blåvand torsdag den 26. oktober. 

Da det er udenfor normal åbningstid, koster det kr. 400,-/time. Ved 

50 deltagere bliver det en billetpris på i alt ca. kr. 120,- som 

betales denne aften. 

Kaffen købes i cafeteriet, og det er gratis for medlemmer af 

Sogneforeningerne. Ellers koster det kr. 50,- 

Museet er virkelig et besøg værd. 

For at spare på kørsel fylder vi bilerne - der er afgang kl. 18.15 fra  

- Lydum Kirke 
- P-plads v. Lunde Kro 
- Kvong, skolegården 

 

Bindende tilmelding: senest den 22. 

oktober 2017 til  

- Herman H. Kristiansen, tlf.: 
2371 5220, mail: hhk121@bbsyd.dk 

- Frits Anneberg, tlf.: 2087 0700, mail: 
frits@annebergslimtrae.dk 

- Jørgen Jensen, tlf.: 2191 4344, mail: Snittrup41@gmail.com 
 

Venlig hilsen  

Lunde-Kvong-Lydum Sogneforeninger 

 

Æblepressedag og affaldsindsamling - lørdag den 7. 

oktober. 
Vi starter med affaldsindsamling af byen og 
indfaldsvejene kl. ca. 10 – 12. Der vil blive 
serveret pølser, brød og lidt at drikke til alle 
hjælpere.  

Vi mødes ved grill-hytten kl. 10 og får sække 
udleveret og vejene bliver delt ud til de fremmødte.  
Efterhånden som sækkene bliver fyldte og for tunge på turen, 
efterlader man dem på ruten og til sidst kører der en lastbil rundt og 
samler dem op.  
 

  

mailto:hhk121@bbsyd.dk
mailto:frits@annebergslimtrae.dk
mailto:Snittrup41@gmail.com
http://vardemuseerne.dk/det-ny-tirpitz/


Æblepresseren starter op kl. 13.  
Kom med dine frugter og få presset juice deraf. 
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 m.m.   
 

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. 
 

Byvandring 

Der deltog næsten 60 Lunde beboer til 

byvandring den 12. september 2017. 

En rigtig fin tur med gode og sjove 

fortællinger om huse, steder og beboer 

i Lunde. Vi var så heldige, at vejret 

artede sig. Vi sluttede med kaffe og 

kage i grill hytten og offentliggørelse af 

navnet på vores grønne område.

  

 

Det grønne område har fået navnet:  

 

Den heldige vinder af navnekonkurrencen blev Lasse Vad. 

🌳 🍏🍎Frugtplantagen 🍐🍊🌳



 

Rimsmeden på Parkalle orienterer 
Tak til Henning, Knud, Jørn og Frits 

For byrundvisning, fortællinger og vits 

Tak for kaffe og afsløring af navn 

Selvom LASSE VAD skulle passe sit barn 

FRUGTPLANTAGEN hedder vort nye sted 

Her kan vi allesammen være med. 

Brug plantagen - men misbrug den ej. 

Det var ordene, vi fik med på vor vej. 

 

Støtteforening for Lunde-Kvong Skole 

orienterer 

Støtteforeningen vil gerne 

takke alle der deltog ved Lunde 

By Night den 7. september 

2017. 

 

Stor TAK til alle børn der deltog 

i børnecykelsponsorløbet og 

deres sponsorer.  

 

TAK til alle der havde en bod 

og dem som havde sponsoreret 

gaver til Støtteforeningens 

tombola. 

 

Også en stor TAK til Henrik Ø 

Hansen som i forbindelse med 

aftenen sørgede for musik og 

havde sat disko lys op i 

skolegården.  

 

 
 

 

 



Børnehaven Lundparken orienterer 
Vi vil gerne her fra Børnehaven Lundparken sige tusinde tak til 

vores støtteforening, Børnehavens Venner, for at have taget sig tid 

til at arrangere en arbejdsdagen for alle forældre. Lige som vi gerne 

vil takke dem for, at give børnehaven muligheden for at få indkøbt 

en dobbelt kolbøttestang og en ny hængekøje – dette er med til at 

stimulere børnenes vestibulær sans og dermed balancesansen. 

Det var en helt 

igennem 

fantastisk dag 

for både børn og 

voksne.  

Der var tid til 

både at fylde 

sand i 

sandkassen, 

male vores 

bålhus, ligge 

måtter rundt om karussellen og 

få hakket græskanter af, så 

cykelstierne nu er blevet 

væsentlig bredere.  

Derudover var der selvfølgelig 

også tid til at hygge og grille 

vores medbragte kød. 

Vores forældre var derudover 

også med til at tage rigtig godt 

imod alle vores nye familier. Hvilket 

betyder at vi allerede her efter 

sommerferien er oppe på 28 børn, 

hvoraf de 4 er 0-2 års børn – hvor 

er vi bare heldige.  

De allerbedste efterårs hilsner 

Personalet fra Børnehaven 

Lundparken. 

 



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.  

 

 

 

orienterer 

Foredrag i Kulturhuset, Sdr. Alle 21, Nørre Nebel  
 

Valgmøde 

Onsdag den 4. oktober kl. 10 – 12 

Kom og hør og stil spørgsmål til vores lokale politikere. Alle 6 

partier møder op med hver en kandidat. Hvilke visioner og planer 

har de for den kommende valgperiode? 

Tilmelding senest onsdag den 27. september kl. 12.00 til: 

Lise Hvelplund tlf. 7528 2371 eller mail: lisehv@bbsyd.dk 
 

Familien Anneberg fra Lemvig kommer til Lunde 

Onsdag den 11. oktober kl. 10 - 12 

Frits Anneberg fortæller, hvordan familien har skabt en moderne 

virksomhed med initiativ og nytænkning. Familien startede i 

Lomborg, og i 1964 kom de til Lunde, hvor de overtog Lunde 

Trælast. I 1996 blev alle forretninger solgt og ”Annebergs Limtræ” 

så dagens lys. Frede Madsen viser film fra Limtræsproduktionen. 

 

En lille 

hilsen fra 

festdagen, 

hvor Lundes 

ældste 

borger – Elly 

Overgaard -

blev fejret. 

mailto:lisehv@bbsyd.dk


Danske Hospitalsklovne  

Onsdag den 25. oktober kl. 10 – 12 

Hospitalsklovnenes vigtigste opgave er at observere, lytte og leve 

sig ind i hvert enkelt barns reaktioner og følelser. Mange følelser, 

så som angst, sorg, stress, vrede og hjemve kan opstå både hos 

børnepatienterne og hos deres familier i forbindelse med 

indlæggelse og sygdom.  

 

Kurser. 
• Slægtsforskning. 
• IPad kursus. 

Se medlemsbladet eller ring til Lise Hvelplund på tlf. 2122 9144. 
 

Gør en lang søndag hyggelig i samvær med andre.  

Søndag den 1. oktober 12:00 – 14:00, Kulturhuset, Sdr. Alle 21 Nr. 
Nebel. Har du svært ved at komme til Nørre Nebel, så giv besked 
derom ved tilmeldingen. 
Tilmelding senest 3 dage før til: Lise Hvelplund 2122 9144 eller 

Kirsten Larsen tlf. 6160 2166. 

 

Udflugt torsdag den 2. november 2017 

DONG Energy, Esbjerg - Horns Rev 2. 

Afgangstider: 8:45 Kulturhus Nr. Nebel, 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 

 

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


Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

1. okt. 10:30 Gudstjeneste med 
børnekirke 

Jette Andersen og 
Kasper Bøtker 

Lunde Kirke 

10. okt. 19:00 Salmemaraton Kasper Bøtker Lunde Kirke 

15. okt. 9:00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

22. okt. 10:30 Gudstjeneste med 

børnekirke 

Jette Andersen og 

Kasper Bøtker 

Lunde Kirke 

26. okt. 14:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Baunbo 

29. okt. 17:00 Skumrings 

halloween-
gudstjeneste 

Kasper Bøtker Lunde Kirke og 

Forsamlingshus 

 

Salmemaraton 
Der er salmemaraton tirsdag den 10. oktober kl. 19 – 21 i Lunde Kirke. Der 

synges samler fra samlebogens nr. 650-664. Præsten fortæller mellem 

salmerne. Der er kaffe/te og kage ved 20-tiden. Salmemaraton er et 

arragement, der over ca. 3 år kommer rundt i flere af Varde Provstis kirker. 

 

Halloween gudstjeneste  
Kom og fejr Halloween med os søndag den 29. oktober kl. 17.00 i Lunde Kirke, 

hvis Du tør! Vi har pyntet kirken op til Halloween, og efter gudstjenesten vil 

der være fællesspisning i Forsamlingshuset, hvor menighedsrådet vil servere 

lækre tarme i blodsovs (spaghetti og kødsovs). Kom 

gerne udklædt!  

Gudstjenesten er for Guds børn i alle aldre – både børn, 

unge, voksne og ældre. Lad Dig ikke skræmme – kom 

og vær med!  

Tilmelding til spisning til Sognepræst Kasper Bøtker på 

mail kthb@km.dk eller SMS 4049 8305 senest torsdag den 26. oktober. Priser 

for mad: 35 kr. pr. person og 70 kr. pr. familie. Konfirmander spiser gratis! 

 

Kirkens Korshær orienterer  
Mandag den 9. oktober. 

Sædvanen tro finder vi alle de fine gamle ting 
fem.  

Kirkens Korshær i Lunde modtager mange 

gamle broderede ting og andet sirligt 

udført håndarbejde, som har en særlig 

værdi. Disse særlige effekter samler vi i 

årets løb og fra den 9. oktober 2017 er der 

mulighed for at se udstillingen og købe de 

udstillede effekter. 


