
September 2017  

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 
30. aug. 19:00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

1. sep. 14:00 Høstcafé Korsfeen Klubhuset, 

Skolegade 20, 
Lunde 

3. sep. 12-14 Hyggelig samvær Ældresagen Nr. Nebel 

4. sep. 19:00 Opstart af ny sæson Lunde Billard Lunde Stadion 

5. sep. 14:30 Sang Brugerrådet Bavnbo 

6. sep. 18:45 Opstart af ny sæson Lunde 

Svømmeklub 

Nr. Nebel 

Idrætscenter 

7. sep. 17-21 Open By Night Støtteforeningen 
Lunde/Kvong 

Skole 

Lunde/Kvong 
Skole 

Uge 37  Opstart af ny sæson LGU og Kvong 

Idrætsforening 

Lunde/Kvong 

skole + 
gymnastiksalen i 

Kvong 

12. sep. 18:00 Byvandring Lunde 
Sogneforening 

Grill-hytte på det 
grønne område 

13. sep. 19:00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

14. sep. 10-16 Højskoledag Ældresagen Oksbøl 

27. sep. 10-12 Foredrag ”Kaffe med 

Kurt” 

Ældresagen Nr. Nebel 

27. sep. 19:00 Høstfest Brugerrådet Bavnbo 

7. okt. 10-12 Affaldsindsamling Lunde 

Sogneforening 

Grill-hytte på det 

grønne område 

7. okt. 13:00 Æblepressedag Lunde 

Sogneforening 

Grill-hytte på det 

grønne område 
 

 

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 
Byvandring – Tirsdag den 12/9-17 

Sådan ser det ud i dag, men hvordan så det ud engang??? 

 

  

Nu har du mulighed for at komme på byvandring i Lunde. 
Har du lyst til at høre om hvordan byen var engang, så mød op 
tirsdag den 12. september kl. 18 ved grill-hytten på det grønne 
område. Vi følges rundt i byen, hvor Knud Ravn og Jørn Heine vil 
fortælle om dengang far var dreng☺ og efterfølgende vil Henning 

Christiansen supplere med billeder. 
 
Vi slutter af ca. kl. 20 med kaffe og kage i grill-hytten. Tilmelding 
skal ske senest den 11. september ved Min Købmand.  
 

Konkurrence – Konkurrence - Konkurrence 
 
Hvad skal det nye grønne område i byen hedde? 
 
Deltag i konkurrencen om en lækker præmie - Kom med forslag 
til det bedste navn.  
Smid dit forslag i kassen der står ved Min Købmand senest den 
5. september 2017. 
Navnet og vinderen offentliggøres til kaffen efter byvandring.  



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.  
 

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.   

 

Lunde Sogneforening siger mange tak 

Lørdag d. 29. juli 2017 blev der afholdt arbejdsdag - Skov og 
frugtplantagen skulle have en kærlig hånd.  
Dette var annonceret på facebook og mange mødte op og gav en 
hånd med, på trods af silende regn fra morgenen.  
Der blev gjort klar til at borde og 
bænke kan sættes op i grill-hytten, 
belægningen til indkørslen til 
området blev lagt og der blev luget 
ukrudt, samtidig med at der blev 
spist pølser, snakket og hygget.  
 
Sogneforeningen takker for hjælpen 
og håber I har lyst til at hjælpe igen 
en anden gang.  

 
 



Lunde/Kvong Skole orienterer 
 

Open By Night den 7/9-2017 kl. 17.00-21.00 
 

Igen i år, holder vi Open by Night i Lunde, i skolegården på 

Lunde/Kvong Skole. Kom og vær med til en fantastisk hyggelig 

aften med mange glade mennesker.  

Glem alt om at lave aftensmad denne aften, men kom til Open by 

Night og spis thai-mad eller nyd en pølse ved pølsevognen. Med de 

mange boder, kan du sagtens få tiden til at gå.  
 

Så sæt kryds i kalenderen allerede nu!!!!  
 

På gensyn, Støtteforeningen Lunde/Kvong Skole 

 

 

Rimsmeden på Parkalle orienterer 
Her er 4 vers om det nye ”sted” (grill-hytte på det grønne område v. Parkalle), 

som endnu ikke har fået sit navn. Min forslag fremgår af teksten 😉 
De 4 vers kan også synges – melodien: ”Vi har lejrbål her” 
 

Vi har bålhytte her – Mellem frugter og træer 

Det’ et dejligt sted – Du må godt vær’ med 

 

Det er Lundes Park – Skabt på åben mark 

Bare kom forbi’n – Gå en tur på stien 

 

Til en sommerfest – Der er parken bedst 

Og til vinter – tak – Er en Kælkebak’  

 

Hvis du keder dig – Ja, så kom med mig 

Til vort nye sted – Ta’r du kaffe med? 

Mærkedage 

Lundes ældste borger – Elly Overgaard – fylder 100 år 

tirsdag den 12. september 2017.  

Lunde Nyt ønsker hjertelig tillykke med fødselsdagen. 

Lunde Nyt opfordre til, at alle hejser flaget den 12. 

september 2017 for at fejre Elly Overgaard.  

 
 



LGU og Kvong Gymnastik orientere 

Ny sæson starter i Lunde – Kvong 

Gymnastikforeninger i uge 37, 2017.  
 

Hold Ugedag Tidspunkt Hvor 

Forældre - barn Mandag 16.30–17.15 Kvong 

Spillopperne 3-6 årige Torsdag 16.30-17.30 Kvong 

Superstars 0.-6. kl. Tirsdag 16.00-17.00 Lunde 

JTH Blåbjerg gymnasterne Mandag 17.00-19.15 Outrup 

Dans 0.-2. kl. Torsdag 17.00-17.45  Lunde 

Dans 3.-6. kl. 17.45–18.30 

VOKSEN – VOKSEN – VOKSEN 

Stram op Mandag 19 – 20 Lunde 

Styrke og Krop i balance Tirsdag 19.45-20.45 Kvong 

BOLDSPIL – BOLDSPIL – BOLDSPIL 

Volley Tirsdag 19.30-21.30 Nr. Nebel 

Badminton m.m. Bookes fra den 7/9-17 kl. 17 Lunde 

ANDET – ANDET – ANDET 

Fitness Fra 15 år og opefter. Kvong 

Spinning  Kvong 
 

Bookning af tider i gymnastiksalen til f.eks. badminton 

eller andet kan ske fra torsdag den 7/9-17 kl. 17.00 ved 

henvendelse til Mattie Haarsma på tlf. 3066 0151.  
 

Mange børn deltog i LGU og Kvongs tilbud om gratis 

dansetræning i foråret. Her et foto fra holdets afslutning. 

 

Bemærk 

tidspunkt – 

fejl i netop 

omdelt folder 



Landsbyfest 2017 i Lunde 

I forbindelse med landsbyfesten blev der udtrukket følgende nitte nr.: 

2854. Såfremt man har dette nr. liggende, kan man kontakte Morten 

Larsen på tlf. 9115 1001. 
 

Landsbyfestudvalget modtager meget gerne ris/ros, specielt i forhold til 

flytning af Landsbyfesten fra uge 24 til 33. 
 

Derudover vil vi gerne sige tak til alle, som kiggede forbi Lunde Stadion i 

uge 33. Der skal også lyde en stor tak til alle frivillige hjælpere i ugens 
løb - uden jer, ingen landsbyfest. 

Slutteligt vil vi takke alle vore sponsorer. Uden jeres støtte og hjælp var 

det ikke muligt at afholde de forskellige arrangementer. 

Tak til følgende sponsorer: 

 
Lunde 
Kristian Friis Min Købmand FC Lunde  Laulunds Haveservice 

Anders Sørensen Ri16 Ulla Jørgen Gabs Hans Henrik Skovbjerg  

Uffe Henriksen Søndervang Agro Bente Boel Holmegård Hereford 

Sparekassen Ivan Henriksen SK Hairdesign Lunde Maskinudlejning 

Lunde Kro Anneberg’s Limtræ Pia’s Malersalg  Lunde Entr.- & Maskinstation 

Lunde Maskincenter Jens Peter Jessen Kuma A/S  Frøstrup Limousine Gårdbutik 

Ib D. Thomsen  Danish Agro  Knud Andersen  Hjerter og Englebasser  

Tistrup Slagtehus Damgaard Tømrer  Kloster Bryggeriet  Lunde Autoværksted  

Jes Sørensen Tømrerfirmaet C. Stage & Søn v/Kim Stage 

Lunde/Kvong Murerforretning v/Martin Larsen 

 

Bork Havn 
Bork Legeland Café Sanne Lysstøberi Bork Havn 

Star-Cafe Vikingegolf Bryggen Ishus 
 

Outrup 
Soccer World Norlax A/S XL-byg Outrup Sydvestjysk Mobilservice 

Dagli’ Brugsen Thor Byg Wulff Byg  VVS Outrup v/Martin Kyndesen 

  

Kvong 
Kvong Idrætsforening Brian Pagaard 

 

Nr. Nebel 
Huset Pauli Sportigan Hardy’s Bageri Kit Cut 

Stenberg OPTIMERA Home Bundgaard’s Bolighus 

Søren Fisker  Super Brugsen Grossisten Lauridsen Møbler & Tæpper 

JA-sko Frøjk’s Blomster By Bloch Arkitektfirmaet Vest  

Seawest Bjælkestuen Nr. Nebel Slagter Fysioterapi og træning 

  

Henne 
10-20-30 Vævestuen Westwind Ishuset 

PH Havbiksen Invi2 Salili 

  

Varde 
Stark Big Ben  Intersport  Hjortshøj Party Service  

Bechsgaard Warwik Intersurf Tinghøj Serviceudlejning 

Bog og Ide Tops Flügger Vin-Specialisten 

   



Historie om Lunde - Barfred 

På Lundtangvej 50 og hvor Barfredsvej begynder, ligger der en kampestens-

kælder – det er, hvad der er tilbage af Barfred. Barfred er i dag fredet, men 

det har været et sted, hvor der i mange hundrede år har ligget et hus, en 

såkaldt barfred, tæt på Lunde Præstegård. 
 

Navnet Barfred er et gammelt ord, der har flere betydninger: Et fæstningstårn, 

kongsherbjerg eller et fredhellig, hvor man kunne tage tilflugt for blodhævn. 
 

I Lunde har det måske ikke været et sted, hvor man søgte tilflugt i urolige 

tider. Det vides ikke bestemt, men andre Barfred rundt i landet har været 

benyttet som tilflugtssted, bl.a. i Varde har der været et Barfred med et tårn. 
 

Lunde Barfred har haft kongebesøg 3 gange. I år 1529 af Frederik 2., i år 1537 

af Christian 3. og igen i år 1545, hvor kongen har overnattet på Lunde 

Præstegård. Barfred var, når kongen var på rejse rundt i landet for at vise sin 

magt og for at mægle i stridigheder og afsige domme. 

Dengang var det almindeligt, at bønderne gav kongen med følge et natlogi og 

at hovedmåltid som en del af skatten. Lunde var en del af Vester Herred og 

skulle derfor ude deres del for at have denne dyre gæst på besøg. Fra besøget 

i 1537 er der en liste over, hvad der skulle leveres i forbindelse med besøget. 

Til hvert måltid skulle der leveres 1½ oksekrop, 8 fårekroppe, 30 høns, 1td. 

saltet fisk, 30 tørrede kabliau, 300 tørrede flyndere, 300 tørrede hvillinger, 

½td. saltet sild, 1 fd. Smør, 10 sider flæsk, 40 td. øl, 100 td. havre og fersk 

fisk, æg, løg, gryn, lys og brød samt staldrum, hø og strå-foder til 280 heste. 

Så man kan forestilles sig, at der var glæde, når kongen drog nordpå dagen 

efter. 
 

Man kan kun gætte på, hvem der har bygget den første Barfred, men man ved 

at der i slutningen af oldtiden har gået en hovedvej fra Lydum over Allerslev, 

Hyllerslev og længere mod syd. Tingstedet fra Vester Herred lå også nær den 

vej, så det er muligt, at en konge har opført Barfred for at have et fast og 

sikkert sted, han kunne gøre ophold ved. 
 

Der har i tidens løb været forskellige huse på stedet og man ved, at der i 1825 

blev nedrevet et faldefærdigt hus og at der i 1826 blev bygget et ny hus som 

indtil 1890, hvor pastor Tarp fik tilladelse til at nedbryde det og bruge 

materialerne til reparation af præstegården. I dag er der således kun 

kampestenskælderen tilbage. 

Præstegården blev liggende til ca. 1965, mens præsteboligen blev flyttet til det 

nye sted i 1927. 

Hvis man vil besøge stedet, så er der en sti ind fra Lundtangvej 50. 
 

Det har ikke været muligt at medtage foto fra Barfred i Lunde Nyt. Disse vil 

blive vist i forbindelse med Byvandring den 12. september 2017. 

 

Blaabjerg Lokalhistoriske Arkiv 

Henning Christiansen 



Lunde Billard orienterer 

Opstart af billard 2017 – 2018. 
Tilmelding mandag den 4. september kl. 19.00 i klubhuset  
Lunde Stadion.  
Pris: 1/9 – 30/4  300,-kr  

1/9 – 31/8 400,-kr   
 
Betales ved tilmelding. 
 
Håber på god fremmøde af både gamle og nye spillere. 
Er du forhindret denne dag så kontakt: 
  Arne Sørensen på tlf. 2448 3846  

Palle Christensen på tlf. 5171 6046 
Emil Henriksen på tlf. 3059 3756 

 
PS.  Nye spillere, gratis prøvetid i 3 måneder. VI SES. 
Der er en Øl og Kaffe på kanden. 
 

 

 

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 underholder med 

”dansk folkemusik”. Efterfølgende serverer vi kaffe / saftevand og 

kage. 

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.  

 

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

  



Lunde Svømmeklub orienterer 
SAUNAGUS – SAUNAGUS – SAUNAGUS -SAUNAGUS 
 
Saunagus i perioden 6/9 – 13/12 2017 i ULIGE uger fra kl. 18.45-
19.45 i Form & Fritids Svømmehal i Nr. Nebel. 
DER ER GRATIS PRØVETIME ONSDAG DEN 13. september 2017 - 
INDEN ENDELIG TILMELDING. 
Pris, for 8 gange: 
Saunagus for svømmere i Lunde Svømmeklub   kr. 100,00 
Saunagus for ikke-svømmere    kr. 150,00 
 
Evt. spørgsmål til: 

Formand Egon Kristensen – tlf. 4037 9499 
Kasserer Birte Thomsen – tlf. 6175 9828 
 

Lunde Svømmeklub 
Svømning hver onsdag fra den 6/9 – 13/12 2017. 
Bemærk: Ingen svømning i efterårsferien. 
 
Kl. 18.45-19.30: Familiesvømning (Babyer er også velkomne) 

(Børn undervises i de første 15-25 minutter, voksne efter 

ønske) 

Kl. 19.15-20.00: Voksensvømning 
Kl. 19.45-20.45: Vandgymnastik/Aqua Fitness  
 
Pris: 
Familie: 900,-kr 
Voksne: 325,-kr 
Baby og voksen:  325,-kr 
Børn over 3 år: 250,-kr 
Vandgymnastik / Aqua Fitness: 600,-kr 
 
Instruktør i Aqua Fitness er Heidi Sørensen, som igennem de sidste 
par år har været instruktør i Aqua Fitness i Form og fritid i 

svømmehallen i Nørre Nebel og nu også i Lunde Svømmeklub.  
Heidi har taget forskellige kurser gennem DGI og ”vandmotion”.  
Aqua Fitness er en titel, som dækker over mange forskellige 
metoder til at dyrke motion i vand. I timerne i LUNDE 
SVØMMEKLUB lægges der vægt på, at pulsen skal op, der arbejdes 
med balancen og vandets modstand. Der arbejdes med musklerne i 
arme, mave/ryg, baller og lår. Alt dette foregår med musik med en 
god rytme. Der bliver som regel også tid til et grin eller to.  



orienterer 

Højskoledag 

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

• 10.00 – 12.00 Forfatter Grethelise Holm 
• 12:30 – 13:30 Middag 
• 13:30 – 15:30 Sognepræst Inge-Dorthe Kaasgaard. 

Pris 200 kr. (for 2 foredrag, middag og eftermiddagskaffe) 
Tilmelding senest, 7. september til: 
Lise Hvelplund 21229144 eller lisehv@bbsyd.dk 
 

Kurser. 
Ældre Sagens kurser i Nr. 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 21229144 
 
Gør en lang søndag hyggelig i samvær med andre.  

Kulturhuset, Sdr. Alle 21 Nr. Nebel.   
Søndag, 3. september 12:00 – 14:00. 

 
Rigmor Jensen kommer og fortæller om Ældre Rådets arbejde og 
betydning. 
Pris 50 kr. inkl. drikkevarer 
Har du svært ved at komme til Nr. Nebel, så giv besked derom ved 
tilmeldingen. 
Tilmelding senest 3 dage før til: Lise Hvelplund 21229144 eller 

Kirsten Larsen tlf. 61 60 21 66 

 

Foredrag Kulturhuset, Sdr. Alle Nr. Nebel  

Kaffe med Kurt 

Onsdag, 27. september kl. 10 – 12. 

Manden bag TV SYD’s mest sete program igennem tiden, Kurt Leth, 

kommer på besøg i Nr. Nebel. Kurt fortæller om sit mangeårige 

virke som journalist.  

Pris 40 kr. 

 

 

mailto:lisehv@bbsyd.dk


 

 

 

Kirkens Korshær orienterer  
”Open By Night” 

Den 7. september 2017 holder butikken åben til kl. 21. 

Der vil  der være særlig gode tilbud samt kaffe på 

kanden hele dagen. 
 

 

Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

3. sep. 9:00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

10. sep. 10:30 Høstgudstjeneste 

med børnekirke 

Jette Andersen og 

Kasper Bøtker 

Lunde Kirke 

14. sep. 14:30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Baunbo 

24. sep. 9:00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

 

Høstgudstjeneste 
Søndag den 10. september kl. 10.30 i Lunde Kirke 

Vi fejrer og takker for årets høst og synger de 

klassiske høstsalmer, ”Vi pløjed og vi så’de”, 

”Du gav mig, o Herre, en lod af din jord”, m.v. 

og kirken vil være pyntet. Så kom til en festlig 

og fornøjelig høstgudstjeneste i Lunde Kirke, 

hvor der under prædikenen også vil være 

børnekirke!  

 

Bavnbo orienterer 

Høstfest på Bavnbo 27/9-17 
Håber mange vil komme til en hyggelig aften i ”Glasstrædet” 
hvor ”Den lille sangtrio” fra Varde vil underholde os og bringe en 
buket af gode melodier, fra en svunden tid. 
Tilmelding senest den 20/9-17 til Ellen på tlf. 75282057 / 
25757509 eller Sine på tlf. 75282047 / 42198461. 
Vi ses. 
 



 


