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nyt 
 

Marts 
2016 

Dagsorden til generalforsamling i 
støtteforeningen 
Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afde-
lingen. 
Mandag den 14. marts kl. 19:30 i 
fællesrummet. 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Fremlæggelse af regnskab. 
4. Valg af 2 bestyrelsesmedlem-

mer og 2 suppleanter.  
           På valg: 
           Henning Thomsen, ønsker ikke     
 genvalg. 
           Justyna Michaluk 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Valg af revisorer. 
7. Indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 
 

Såfremt der er ændringsforslag til 
ovennævnte dagsorden eller forslag, 
som ønskes behandlet på mødet, be-
des dette meddelt til Støtteforeningen 
v/ Anne Nørgaard,  
annenp@outlook.dk senest 4 dage før 
generalforsamlingen. 
På vegne af støtteforeningens besty-
relse 
Anne Nørgaard.. 

 
Tilmelding. 
Da der efter mødet vil blive serveret 
kage og kaffe/the, skal tilmelding ske 
senest mandag den 14. marts kl. 12. 
Tilmelding skal ske pr. mail til Anita 
Ravn Sørensen på ansm@varde.dk, 
eller på forældreintra. 
Vi håber rigtig mange vil møde op. 

Aktivitetskalender for sognets beboere 

Generalforsamling i Generalforsamling i Generalforsamling i Generalforsamling i 
støtteforeningenstøtteforeningenstøtteforeningenstøtteforeningen    
Blåbjergskolen, LundeBlåbjergskolen, LundeBlåbjergskolen, LundeBlåbjergskolen, Lunde----
Kvong afdelingen.Kvong afdelingen.Kvong afdelingen.Kvong afdelingen.    
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Dag og dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

Marts     

Tirsdag d. 1. 14:30 Sang Brugerrådet Bavnbo 

Onsdag d. 9. 19:00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

Tirsdag d. 15. 19:00 Generalforsamling Lunde 4H Lunde Skole 

Tirsdag d. 29.  19:30 Ordinær generalforsam. Forsamlingshuset Forsamlingshuset 

Onsdag d. 30. 19:00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

Mandag d. 14. 19:30 Generalforsamling Lunde Svømme-
klub 

Lunde Kro 

Torsdag d. 3. 19:30 Generalforsamling Lunde Sognefor-
ening 

Lunde Kro 

Mandag d. 14. 19:30 Generalforsamling Støtteforeningen 
Lunde Skole 

Fællesrummet 

Marts/april 2016. 

Meddelelse fra redaktøren. 
Indlæg til Lundenyt modtages på mail, iblaulund@bbsyd.dk, eller i postkassen på Vinkelvej 
15. 
Husk at skrive dit fulde navn under indlægget. Ønsker du illustrationer, bedes disse sendt elek-
tronisk. Deadline er den 18. i måneden seneste kl. 18.00. 
 

MARTS       
6. Midfaste 10.30. 9.00. 

  
Kasper Bøtker. 

9. Skumring 17.30. 
Skumringsgudstjeneste. 

Se øvrige. Kasper Bøtker. 

13. Mariæ bebu-
delsesdag 

Se øvrige. Se øvrige.   

20. Palmesøndag 

  
9.00. 10.30. Børne- og 

familiegudst. 
Kasper Bøtker. 

Gudstjenesteliste for Lunde og Outrup kirker. 

- 7 - 

  
 
 
 

  
 SPAREKASSEN 
  For Nørre Nebel og omegn 

•     Nørre Nebel afdeling 
      Bredgade  46, 6830 Nørre Nebel 
      Tlf. 75 28 84 00 

•     Lunde afdeling  
      Skolegade 53, 6830 Nørre Nebel 
        Tlf. 75 28 22 66 

•      Outrup afdeling 
      Storegade 24, 6855 Outrup 
       Tlf. 75 25 13 66 
 

   ww.sparnebel.dk 
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LundeLundeLundeLunde----Kvong Andelskasse ogKvong Andelskasse ogKvong Andelskasse ogKvong Andelskasse og    
Sparekassen for Nr. Nebel & Omegn.Sparekassen for Nr. Nebel & Omegn.Sparekassen for Nr. Nebel & Omegn.Sparekassen for Nr. Nebel & Omegn.    

    
AnsøgningsskemaAnsøgningsskemaAnsøgningsskemaAnsøgningsskema    

 
I forbindelse med fusionen mellem Lunde-Kvong Andelskasse og 
Sparekassen for Nr. Nebel & Omegn udloddes den resterende egen-
kapital i Lunde-Kvong Andelskasse samt et beløb fra Sparekassen for 
Nr. Nebel & Omegn. Kapitalen udloddes over en periode på 10 år til 
formål, der kommer beboere i henholdsvis Lunde og Kvong sogne til 
gode.  
Der kan højst ansøges om kr. 50.000. Der gives ikke bevillinger til 
enkeltpersoner, private virksomheder eller offentlige institutioner. 
 
Navn på ansøgende forening/klub/arbejdsgruppe: 
Kontaktperson: 
Adresse: 
Postnr. og by: 
Tlf. nr.  
Mobil:  
Email: 
CVR eller cpr. nr.: 
Ansøgt beløb:  
Anslået samlet budget: 
Særlige oplysninger (f.eks. medlemstal og lignende): 
Kort beskrivelse af projektet: 
 
Ansøgning til:  
Alice Hjørngaard, Sparekassen Nr. Nebel, Lunde Afd., Skolegade 53, 
6830 Nr. Nebel, email: ah@sparnebel.dk 
Ansøgningsfrist:   18. marts 2016 
Supplerende oplysninger kan vedlægges. Materialet returneres ikke.  
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GeneralforsamlingerGeneralforsamlingerGeneralforsamlingerGeneralforsamlinger    

Lunde 4H  
Lunde 4H afholder generalforsamling tirsdag den 15. 
marts kl. 19.00 på Lunde skole. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Har du en super idé, eller et nyt tiltag vil vi meget gerne 
høre den. 
Kom og vær med, vi har kaffe på kanden. 
Hilsen Ketty  

Lunde 4H 

Lunde svømmeklub  
afholder generalforsamling mandag den 14. marts 2016 
kl. 19.30 på Lunde Kro. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Bestyrelsen 

Tove Lillebæk 

GENERALFORSAMLING: 

Lunde Sogneforening afholder general-

forsamling  

torsdag d. 3. marts på Lunde Kro kl. 

19.30  

Dagsorden ifølge vedtægterne 

Alle er velkommen og der er kaffe på 

kanden.  
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Søndag d. 6 marts kl. 12-14  
i Kulturhuset i Nørre Nebel. 

”Gør en lang søndag hyggelig i samvær  
med andre”  

Kom og spis sammen. 
 
Alle er velkomne, tag din nabo med. 
Det skal være hyggeligt og afslappende, vi synger måske et par san-
ge, men ellers er det meningen, at det er måltidet, der skal nydes i 
selskab med andre. 
Pris 50 kr. 
Tilmelding senest 3/3 kl. 12.00 

Lise Hvelplund 75282371 

Har du svært ved at komme til Nørre Nebel, så giv besked derom 
ved tilmeldingen. 
 

Tirsdag den 8.marts,  
Årsmøde i Ældre Sagen. 

 

Årsmødet afholdes på Lunde Kro kl. 17. 
Efter årsmødet er der middag, med en egenbetaling på 100 kr. 
Musiker Ronnie Olesen (kendt fra Mariehaven) underholder efter 
middagen. 
Tilmelding til middagen til Lise Hvelplund 75282371 e-mail li-
sehv@bbsyd.dk 
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 Onsdag d. 9. marts i Kulturhuset  
i Nørre Nebel kl.10-12. 

Karen Jeppe – Armeniernes ukronede Dronning«  
 
»Jeg rejste ud for at passe nogle børn, og jeg fandt et helt folk« 
Mogens Højmark, leder af Lokalhistorisk Arkiv, fortæller om Karen 
Jeppe, der i 1903 rejste ud som sygeplejerske for at hjælpe armenie-
re i nød under tyrkernes folkemord i det lille land.  
Det endte med at blive en livsopgave for Karen Jeppe, som fulgte de 
armenske flygtninge. Hun var ukendt, da hun rejste ud, men i 1920 
og 30’erne var hun en af de kendteste danske kvinder i Danmark og 
i Europa. Selv om få i dag kender til hendes virke, er hun stadig 
kendt og elsket hos armenierne. 
 

Onsdag d. 23. marts i Kulturhuset  
i Nørre Nebel  

kl.10-12. 
”Det sønderjyske kaffebord - de glemte kager” 

 
Karen Michelsen og Lene Freisig, medforfattere til bogen ”De 
glemte Kager”, fortæller om det sønderjyske kaffebord, som er 
kendt over hele landet for dets overdådighed. Har du været inviteret 
på sønderjysk kaffebord, kan du sikkert stadig huske oplevelsen. 
Karen og Lene fortæller egne oplevelser, om livet på bedsteforæl-
drenes gård og om ”kaffegildet, som det forløb d. 26. november i 
1924”, og desuden fortæller de om alle de kager, vi skal smage. 
 

Hvem vil bage en kage og tage med til foredraget, nemme op-
skrifter udleveres og udgifterne refunderes?  


