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Arrangører: 
 

Lunde Boldklub 
 

Lunde Gymnastik og Ungdomsforening 
 

Lunde Sogneforening 
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Tirsdag d. 13. 8. 
Kl. 17:30 *Mind-show - kun adgang med billet. 

Billetpris for voksne kr. 50,- 
Børn til og med 7. klasse er gratis. 
Madbillet, pris kr. 50,- (købes i forvejen !!!) 
Prisen gælder for: 

1 byg-selv pulled-pork burger og 1 øl/vand. 
 
 
 
 

Ca. Kl. 18:15 *Byg-selv burger i teltet, (Madbillet købes i forvejen) 
 

Ca. Kl. 19:45 Skumrings-telt-gudstjeneste, - 
ved sognepræst Kasper Bøtker 

 
Onsdag d. 14. 8. 

Kl. 19:00 *Lunde Banko 
Københavner-Banko med 2 børnerunder 
Bankoplader pr. stk. kr. 10,- 

 

Ca. kl. 20:30 Kåring af ”Årets navn i Lunde” 
(I pausen af bankospillet) 

 
Torsdag d. 15. 8. 

Kl. 18:30 Intro-/træningsaften forud for Swup-mesterskabet 
Kom og bliv introduceret for det legendariske spil og 
bliv klædt på til fredagens traditionsrige mesterskab. 
Tilmelding nødvendigt! 

 
Fredag d. 16. 8. 

Kl. 19:00 Swup-mesterskaber for ALLE 
Deltagergebyr: Voksne kr. 40,- 

Børn til og med 7. klasse kr. 20,- 
Tilmelding i teltet fra kl. 18.30 til 18.50  
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Lørdag d. 17. 8. 
Kl. 9:30 - 10:30 Gratis morgenkaffe og rundstykker 
 

Kl. xx:xx Evt. børnefodbold??? 
 

Kl. 9:30 *Spring for alle 
 

Kl. 10:00 *Børnedag for små og store 
 

Kl. 10:30 Cykelringridning 
 

fra kl. 11:30 Frokost i teltet: Lasagne med salat 
Pris pr. portion kr. 40,- kr. 

 

fra kl. 12:30 *NYT NYT NYT: Cykel-orienteringsløb for alle 
 

Kl. xx:xx Evt. fodbold??? 
 

Kl. 15:00 Teltet lukkes 
 

Kl. 18:30 - 01:30 *Fællesspisning med Tapas 
Musik ved: ”Fest-Apparatet” 
Underholdning: Årets ”Lunde Revy” 
HUSK tilmelding - i god tid!!! 
Pris pr. person kr. 250,- for hele pakken 
Pris pr. person uden mad kr. 100,- (Medbring selv) 
OBS: Teltet åbnes kl. 18.00 
Tilmelding senest tirsdag d. 13. august og husk nu 
din nabo! 
 

Søndag d. 18. 8. 
Kl. 10:30 Store oprydningsdag – ALLE er meget velkomne 

 
 
 

* se nærmere omtale 
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Tombola 
Vi har igen i år mange flotte gevinster i vores tombola. 
Og ligesom de foregående år er der et ophold i et 
sommerhus på højkant som nittegevinst. 
Nittegevinsten udtrækkes lørdag d. 17. august, ca. kl. 15:00 
(Efter cykelorienteringsløbet). 
 

Åbningstider i Tombolaen: 
Tirsdag 18:00 – 19:30 
Fredag 19:00 – 22:00 
Lørdag 11:00 – 15:00 

 
 

Mind-Show 
Lasse Kvist er certificeret Master Showhypnotisør, og har siden 2007 leveret 
uforglemmelig voksenunderholdning til virksomheder og private, som bliver 
samtaleemnet langt ud i fremtiden. 
Et Mind-Show er en kombination af hypnose og comedy mentalisme, som 
skaber forundring og en oplevelse ud over det sædvanlige. 
Showet består af manipulation, let hypnose og tankelæsning. 
 

Entré billet, pris kr. 50,- for voksne. 
Børn til og med 7. klasse er gratis. 
 
Madbillet til byg-selv burger og 1 øl/vand, pris kr. 50,- 
 
Billetter til aftenens arrangement kan købes ved ”Min Købmand” i Lunde. 
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Lunde Banko 
Igen i år er der banko på programmet. Kom og vind de 
helt fantastiske præmier eller løb med sidegevinsten før 
din nabo. 
Bankoplader kr. 10,- 
Husk selv at medbringe bankobrikker! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årets Navn i Lunde 
”Årets Navn” skal udvælges blandt personer bosiddende i Lunde Sogn, som 
gennem flere år har været aktiv indenfor foreningslivet, en bestemt sag eller 
på anden måde har ydet frivilligt arbejde, som har været til gavn og glæde for 
Lunde Sogns beboere. 
Begrundet indstilling af person eller personer afleveres/sendes til Morten 
Larsen, Præstevænget 6, Lunde eller på mail ”mbl1703@gmail.com”. 
Sidste frist for indstilling af emner er d. 4. august 2019. 
 
 

Swup intro-/ og træningsaften 
Kom og bliv introduceret for det legendariske spil og bliv klædt på til fredagens 
traditionsrige mesterskab. 
Denne aften vil der være mulighed for at lære spillet ”Swup” at kende. 
Spillet ”Swup” er også kendt under navnet ”Kasino” og vil kunne googles på 
nettet, hvis man ønsker mere info forud for denne aften. 
http://spilregler.dk/kasino/ 

Man kan selvfølgelig sagtens deltage i intro-/træningsaftnen, uden at man er 
tvunget til at deltage i fredagens ”Swup-mesterskab”. 
Tilmelding skal ske til Ole Pedersen på tlf.: 2244 1056  

http://spilregler.dk/kasino/


6 Landsbyfest 2019 
 

 

Swup mesterskaber 
Mesterskaberne er i år opdelt i: 
 Børnerække, enkeltmands-swup 
 Voksenrække, makker-swup 

 
Vi starter med gruppespil, hvor der spilles alle mod alle i de enkelte puljer. 
Deltagergebyr: Voksne kr. 40,- 

Børn til og med 7. klasse kr. 20,- 
 

 

Børnedag 
Kom og besøg ”Børnenes venner” i teltet, hvor der 
er aktiviteter for de små. Du kan blive malet i 
ansigtet og blive sommerfugl for en dag eller få et 
lille hjerte på din kind. På armen kan du måske få 
en tatovering med en løve, havfrue eller noget helt 
tredje. Håret gør vi sejt med farver, glimmer og 
perler. 
 
 

Spring for alle 
Steen Dyreby Jensen Sigersted kommer forbi med en 
masse springredskaber og så er der dømt fri leg og 
spring for alle. (Voksne er også velkomne). 
OBS: Aktiviteten foregår udenfor og vil derfor blive 
aflyst i tilfælde af regnvejr. 
 
 

Cykelorienteringsløb 
I år kan vi tilbyde alle en lille tur ud i det blå - på cykel. 
Udover lidt motion til kroppen, vil der også være 
mulighed for at testet konkurrence-genet og de 
små grå. 
Turen vil nemlig blive krydret med små opgaver, 
som vel og mærke vil kunne løses af alle. 

  

https://www.facebook.com/steen.sigersted?hc_ref=ARSXw-eMBv9BImQxQfk788FrZCxZvx2VmR5mzkoC6uoXNUS_mFZ1RvXYzjSUxCoxzaQ
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Fællesspisning 

I år står menuen på Tapas og frugt med råcreme. 
Den leveres af Super Brugsen i Nr. Nebel. 
 
”Lunde Revyen” 
 

Det er med stor glæde, at vi igen i år kan byde velkommen til 
”Lunde Revyen”. 
Revyen er i super gode og kyndige hænder og vi kan afsløre, at der 
allerede er kommet rigtig mange lokale historier ind, som vil give stof 
til nogle gode grin. Så I kan godt glæde jer. 
 
 
 
 
 
 
Fest-Apparatet - årets musikalske indslag: 
 

Fest-Apparatet er et orkester bestående af fem unge mænd fra Syddansk 
Musikkonservatorium i Esbjerg. De 5 unge mænd, spiller slagkraftig 
dansemusik med højt energiniveau, så der er garanti for en fest, når de fem 
unge herrer rocker scenen. Repertoiret spænder vidt fra 60'erne og helt op til 
nogle af de nyeste hits. 
 
 
 
 
 
 

 
Tilmelding til Fællesspisning kan ske ved ”Min Købmand” eller ved henvendelse 
til Morten Larsen på tlf.: 9115 1001. 
HUSK betaling ved tilmelding. 

Pris pr. person kr. 250,- for hele pakken 
Pris pr. person uden mad kr. 100,- 
HUSK: Tilmelding senest tirsdag d. 13. august 
OBS: Tag´ din nabo med og husk at spørge de nye tilflyttere!!!  
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Lunde Boldklub, 
Lunde Gymnastik & Ungdomsforening 

og 
Lunde Sogneforening 

ønsker ALLE i Lunde og omegn en rigtig 
god og solrig sensommer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Landsbyfestudvalget 2019 
 

Formand: Morten Larsen 
Lars Linding 
Henrik Kristiansen 
Pernille Jørgensen 
Ole Pedersen 


