
 

September 2016 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

1. sep. 17-21 Open by night Støtteforening 
Lunde Kvong 
skole 

Lunde Kvong 
skole 

2. sep. 14-16 Cafe, Korsfeen 
er åben 

Korsfeen Kirkens 
Korshær 

5. sep. 19.00 Tilmelding til 
billard 

Lunde Billard Klubhus, 
Lunde stadion 

6. sep. 14.00 Sang Brugerrådet Bavnbo 

7. sep. 18.45-
20.45 

Sæsonstart Lunde 
Svømmeklub 

Svømmehal i 
Nr. Nebel 

7. sep. 19.00 Banko på 
Bavnbo 

Brugerrådet Bavnbo 

10. sep. 09.30 4H Dyreskue Lunde 4H Ringkøbingvej 
270, Horne 

12. sep.  Sæsonstart LGU & Kvong 
Gymnastik 

Gymnastiksal 
Lunde & 
Kvong 

13. sep. 19.00 Valgaften Lunde 
Menighedsråd 

Lunde Kro 

21. sep. 19.00 Banko på 
Bavnbo 

Brugerrådet Bavnbo 

28. sep. 19.00 Høstfest Brugerrådet Bavnbo 
 

 

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


  

Min Købmand orientere 
 

Open by night i Lunde. 

Min Købmand er selvfølgelig på pladsen med gode tilbud.  

Vi gi'r 10% på følgende til open by night: 

- Ulvedal ost.  

- Danske æbler & pærer, ny høst. 

- Slush ice. 
 

Der er smagsprøver på det hele.   

Butikken har ekstra gode tilbud og holdes åbent til kl. 

21.00 denne aften. 

  

 

 

Open By Night den 1. september 2016 
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, mad fra Polen eller nyd 

en pølse ved pølsevognen.  

Med de mange boder, kan du sagtens få tiden til at gå og 

der er også mulighed for at købe en bod, hvor du kan 

sælge diverse ting og sager.   
 

Prisen for en bod: - 100 kr. for private 

- 200 kr. for erhvervsdrivende   
 

Bestilling af boder på: annenp@outlook.dk eller på 

26718554. 
På gensyn, Støtteforeningen Lunde Kvong Skole 

mailto:annenp@outlook.dk


 

 
  

   

I forbindelse med Open By Night den 1. september 2016 

holder butikken i Lunde åben til kl. 21. 

I den anledning er der 50 % rabat på næsten alle varer, 

hele dagen.  

 

Fredag den 30. september 2016 er der national Frivillig 

Fredag. Kom ind i butikken og hør lidt om, hvad det 

indebærer at arbejde som frivillig i Kirkens Korshær. 
   

Lunde Billard orientere 

Opstart af billard 2016 – 2017. 

Tilmelding mandag den 5. september 2016 kl. 19.00 i 

klubhuset på Lunde Stadion. 

Pris:  1/9-30/4 300,-kr 

 1/9-31/8 400,-kr 

Betaling ved tilmelding. 

 

Håber på god fremmøde af både gamle og nye spillere. 

Er du forhindret denne dag, så kontakt er af følgende: 

Arne Sørensen, 2448 3846 

Palle Christensen, 5171 6046 

Emil Henriksen, 3059 3756 

For nye spillere er der gratis prøvetid de første 2 

måneder. 

Venlig hilsen Lunde Billard 



LGU og Kvong Gymnastik orientere 

HUSK, at der er sæsonstart for ny sæson i Lunde – Kvong 

Gymnastikforeninger i uge 37, 2016.  
 

Hold Ugedag Tidspunkt Hvor 

Forældre - barn Torsdag 16.45–17.30 Kvong 

Pusling 3-6 årige Onsdag 16.30-17.30 Kvong 

Superstar 0.-2. kl. Mandag 17.00-18.00 Lunde 

3.-7. klasse MIX Torsdag 17.00-18.15 Lunde 

JTH Blåbjerg gymnasterne Mandag 17.00-19.15 Outrup 

Dans 0.-2. kl.  
 

Tirsdag 

18.00-18.45   
 

Lunde 
Dans 3.-6. kl. Hip Hop / 
House 

19.00–19.45 

3.-6. kl. moderne ballet / jazz 
ballet 

19.45-20.30 

VOKSEN – VOKSEN – VOKSEN 

Express-træning Mandag 19 - 20 Lunde 

Styrke og Krop i balance Tirsdag 19.45 - 
20.45 

Kvong 

BOLDSPIL – BOLDSPIL – BOLDSPIL 

Volley Tirsdag 20 - 22 Nr. Nebel 

Badminton m.m. Kan bookes fra den 
1/9-16 kl. 17.00 

Lunde 

ANDET – ANDET – ANDET 

Fitness Fra 15 år og opefter. Kvong 

Spinning  Kvong 
 

Gymnastikholdet ”Styrke og krop i balance” udsætter 

opstart til tirsdag den 20/9-16 kl. 19.45 i Kvong. 

 

Bookning af tider i gymnastiksalen til f.eks. badminton eller 

andet kan ske fra torsdag den 1/9-16 kl. 17.00 ved 

henvendelse til Anitha på tlf. 2027 8977. 

   



Lunde Svømmeklub orientere 
 

Svømning hver onsdag fra den 7/9-16 – 14/12-16. 

Bemærk: Ingen svømning i efterårsferien. 

 
Kl. 18.45-19.30 Familiesvømning (babyer er også velkommen) 

Kl. 19.15-20.00 Voksensvømning 

Kl. 19.45-20.45 Vandgymnastik / apua fitness 

Kl. 18.45-20.45 Saunagus i hver 2. uge (ulige uger–start i uge 37) 

 

Priser.  Familie:    900,-kr 

 Voksen:   325,-kr 

 Baby & voksen:   325,-kr 

 Børn over 3 år:   250,-kr 

 Vandgymnastik / apua fitness: 600,-kr 

 

Nyt – Nyt – Nyt – Nyt - Nyt 

Saunagus for svømmere:  150,-kr for 7 gange 

Saunagus for ikke-svømmere: 300,-kr for 7 gange 

 

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 Nr. 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.   

 

Venlig hilsen   
Bestyrelsen 

  



Lunde 4H orientere 

Lunde 4H har fredag den 26. august 

2016 været på fisketur til Bork Havn. 

Der blev sejlet på fjorden for at 

tømme åleruser, badet, renset fisk 

og fjordens liv blev undersøgt med 

vandkikkert og fiskenet. 

  

 

 

   

 



 

   
Som afslutning blev der grillet og spist pølser og brød samt 

hjemmebagt kage. 

 

HUSK! Lørdag den 10. september 2016 kl. 9.30 afholder 

4H dyreskue på Hindsig Ridecenter, Ringkøbingvej 270, 

Horne. Der er en masse søde børn der udstiller deres 

velplejede kæledyr og talrige hobbyer. 

Yderligere er der masser af sjove aktiviteter, tombola og 

garanti for en hyggelig dag for hele familien. 

 

 



 

Bavnbo Brugerråd orientere  
 

Banko & Sang. 

Brugerrådet afholder banko ca. hver anden onsdag og 

den første tirsdag i måneden er der sang. Se nærmere 

beskrivelse af dato og tidspunkt i kalenderen først i dette 

nyhedsblad. 

Alle pensionister er velkommen. 
 

Høstfest. 

Alle er velkommen til en hyggelig aften i ”Glasstrædet”, 

med underholdning af ”Notabene”. 

Glæder og til at se jer. 

Tilmelding senest den 22. september 2016 til følgende: 

Kirsten på tlf. 6128 1364 / 7528 2218 eller 

Ellen på tlf. 2575 7509 / 7528 2057 

 

Ovenstående aktiviteter foregår på Bavnbo, Skolegade 

27, Lunde, 6830 Nr. Nebel. 

 

Venlig hilsen Brugerrådet 
 

 

Korsfeen orientere. 

Korsfeen, Lundtangvej 8, 

Lunde, holder åben hver fredag 
kl. 14 - 16.  

Cafeen, hvor alle er velkomne. 

Alle i alle aldre, børn, familier, 

unge og mindre unge og 

ældre.  
 

 

  



Ældre Sagen orientere 

Så er vi klar med mange aktiviteter i efteråret.  

 

Søndag den 4. september kl. 12-14 i Kulturhuset i Nr. 

Nebel.  
”Gør en lang søndag hyggelig i samvær med 
andre”.   
Pris 50 kr. for mad og drikkevarer.  
Har du svært ved at komme til Nørre Nebel, så 
giv besked derom ved tilmeldingen. Tilmelding senest torsdag den 
1. september 2016 til Kirsten Larsen, tlf. 61 60 21 66. 
 

Mandag den 12. september kl. 10 i Kulturhuset i Nr. 

Nebel.  
Introduktion til efterårets IT kurser:   
* Billedbehandling  
* Slægtsforskning  
Alle er velkomne  

 

Onsdag den 14. september kl. 10-12 i Kulturhuset i 

Nr. Nebel. 

”Fuglefangst, grindedrab og fåreslagtning”. 
Niclas Poulsen, tidligere politimester på Færøerne, bosiddende på 
Suderø, kommer sammen med sin kone Anna og fortæller om livet 
på øerne. Vi hører om lov og ret, fåreslagtning, fuglefangst, 
grindedrab og om livet på øerne i særdeleshed. Anna har i mange 
år syet nationaldragter, som stadig bruges ved festlige lejligheder.   

 

Onsdag d. 28. september.   

”Sang og musik med Willy Egmose i Nr. Nebel Kirke” 

kl.10-12. Willy Egmose, jazzmusiker, komponist, korleder og 

tidligere organist ved Skjern Kirke, kommer og spiller for os i Nørre 

Nebel Kirke. Willy kalder sig selv en lykkelig mand, fordi han i så 
mange år har fået lov til at tage ud med noget, folk er glade for. Vi 
synes ikke, vores lille Kulturhus ville yde Willy Egmoses spil fuld 
retfærdighed, så derfor er Ældre Sagens onsdagsmøde flyttet til 
kirken. Der vil, som vi plejer, være kaffe i pausen.  
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Lunde Kirke orientere 
 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

4. sep. 10.30 
Gudstjeneste 
med børnekirke 

Jette Andersen 
& Kasper Bøtker 

Lunde Kirke 

8. sep. 14.30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Baunbo 

18. aug. 10.30 Høstgudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

20. sep. 19.00 Salmemaraton Kasper Bøtker Lunde Kirke 

25. sep. 9.00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

 

 

Gør en forskel - Stil op til menighedsrådet 
 Har du lyst til at gøre noget for kirkelivet? 
 Vil du bruge Dine kompetencer og have indflydelse på 

fremtidens kirke i dit sogn? 

Så er det nu, Du skal stille op til menighedsrådet. 

Er du interesseret i at høre mere, så kom til orienteringsmøde på 

Lunde Kro, Skolegade 8, Lunde, tirsdag den 13. september 2016 kl. 

19.00. 

På orienteringsmødet får Du indblik i menighedsrådets opgaver. Du 
får også viden om arbejdet i det forløbne år og fremtidens opgaver. 

Orienteringsmødet er for alle - uanset om man ønsker at stille op til 
valget eller ej. Vi opfordrer således også blot interesserede til at 
komme og høre nærmere.  

 

 

Opstillingsmøde  
Deltagerne på orienteringsmødet kan beslutte at fortsætte aftenen 
med et opstillingsmøde. Her er det målet at få opstillet en fælles 
kandidatliste på god og demokratisk vis, så er Du interesseret, er 
det vigtigt at møde op og komme på listen.  
Husk, at det er Dit sogn og Din Kirke, det drejer sig om.  

Så kom og vær med til en hyggelig og spændende aften på Lunde 
Kro! :-) 
Med venlig hilsen  
Lunde Menighedsråd.  

 



 

Høstgudstjeneste 
Søndag den 18. september 2016 kl. 
10.30 er der høstgudstjeneste i Lunde 
Kirke. Vi fejrer årets høst og synger de 
klassiske høstsalmer, ”Vi pløjed og vi 
så´de”, ” Du gav mig, o Herre, en lod af din jord” mv., og kirken vil 
være pyntet. Så kom til en festlig og fornøjelig høstgudstjeneste i 
Lunde Kirke. 

 

Salmemaraton 
Der er salmemaraton tirsdag den 20. september kl. 

19.00-21.00 i Lunde Kirke. Der synges nadversalmer 
fra salmebogens nr. 456-475. Præsten fortæller 
mellem salmerne. Der er kaffe/te og kage ved 20-
tiden. Salmemaraton er et arrangement, der over ca. 3 år kommer 
rundt i flere af Varde Provstis kirker.  

 

Babysalmesang 
30. august kl. 10.00 i Henne Kirke begyndte 
efterårets fælles babysalmesang i Gl. Blåbjerg.  
Det er igen musikpædagog Signe Friis, som leder 
gruppen. Der bliver sunget, lavet fagter, pustet 

sæbebobler og danset i en ½ times tid. 
Babysalmesang taler til alle sanser gennem sange, bevægelse, 
gestik og lyde. Derefter er der hygge, hvis man har lyst, over 
kaffe/te/saft og lidt til.  
Tilmelding til Sognepræst Kasper Bøtker, tlf. 75 28 20 71 eller mail: 
kthb@km.dk.  
Babysalmesang er et fælles arrangement for de 7 sogne i gl. 
Blåbjerg. Det er gratis at deltage. Det foregår 10 tirsdage – dog 
ikke i uge 42. Der er stadig ledige pladser, så kom og vær med!  

 

Bliv kørt i kirke  
Der er mulighed for at benytte kirkebil til gudstjenesterne i Lunde 
samt til andre kirkelige arrangementer.  
Ønsker man at benytte sig af dette tilbud, kan man ringe til Lunde 
Taxa på tlf. 75 28 20 13.   

 

 

 



 


