
Februar 2017 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

5. feb. 12-14 ”Gør en lang 
søndag 

hyggelig i 
samvær med 
andre” 

Ældre Sagen Kulturhuset Nr. 
Nebel 

8. feb. 10-12 Foredrag Ældre Sagen Kulturhuset Nr. 
Nebel 

22. feb. 10-12 Foredrag Ældre Sagen Kulturhuset Nr. 
Nebel 

23. feb. 19.00 General-
forsamling 

LGU Lunde Kro 

26. feb. 13.00/
14.00 

Fastelavnsgud
stjeneste 

efterfulgt af 
fest på skolen 

Lunde 
Sogneforening, 

Lunde-Kvong 
skole & 
Sognepræsten 

Lunde Kirke & 
Lunde-Kvong 

skole 

27. feb. 18.00 General-
forsamling 

Blåbjerg 
Udviklingsråd 

Restaurant 
Stausø 

7. mar. 17.00 Årsmøde Ældre Sagen Danhostel, 
Oksbøl 

11. mar. 13.00 Lokal 
gymnastik 
opvisning 

LGU & Kvong IF Frøstruphave 
Efterskole 

17. mar. 20.00 Koncert m. 

Allan Olsen 

Lunde Kro Lunde Kro 

 

 

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


Lundparkens Børnehave orienterer 

I Lundparkens Børnehave går det godt…….. 
Midt i alt vores strukturdebatter omkring skoler og børnehaver – vil 

vi gerne her fra Lundparkens Børnehave i Lunde komme med et 

positivt pust – her fra vest. 

Vi har nemlig været så heldige at have en helt kanon forældre 

opbakning i form af Børnehavens Støtteforening som hedder 

”Børnehavens Venner”. 

Børnehavens Venner har været med til at gøre 

det muligt at indkøbe nyt legetøj til legepladsen. 

Nemlig en karrusel som er med til at styrke 

børnenes vestibulær sans.  
Vestibulærsansen sidder i det indre øre og stimuleres bla. 
ved at snurre rundt. Dette kan være med til at styrke 

børnenes balance, øjenbevægelser og rum retning.  

Vi havde indvielse af 

vores nye karrusel, 

fredag den 6. januar 2017.  

Udenfor sang vi og Dorte, som er 

stuepædagog holdt en lille tale, hvor hun 

takkede Børnehavens Venner for den 

økonomiske støtte, så vi kunne få vores 

nye karrusel.  

Bagefter havde Anne-Mette og Mette fra 
Børnehavens Venner saftevand og kage 
til alle, som vi fik på Svalestuen.   

Her ses billeder af glade børn og voksne som er med til indvielsen.  

 
  



   



 orienterer 

Foredrag i Kulturhuset i Nørre Nebel  

Alle foredrag er fra kl. 10.00 – 12.00  
Pris pr. foredrag: 40 kr. 
 

Foredrag onsdag den 8. februar - ”Shamanens far” 

Hans Møller Kristensen, Ølgod, fortæller i sin seneste bog om sin 

datter, der rejste til Sibirien og Mongoliet og blev shaman. Han har 

udgivet flere bøger, hvor den første var ” Ingen vil være træl”, og 

den seneste lige udkommet ”Shamanens far”. Hans Møller 

Kristensen fortæller desuden om sin opvækst og sin tilværelse som 

dyrlæge og forfatter. 

 

Foredrag onsdag den 22. februar 

”1001 nats eventyr og rakkerhistorier fra Vestjylland” 

Anna-Marie Heler, Vordingborg, fortæller, synger, performer og 

agerer på konferencer, i foreninger, og hvor der ellers er brug for et 

alvorligt, festligt eller oplysende indslag. Hos os først med sine 

fortællinger fra 1001 nat: En smagsprøve på Sheherezades 1001 

nats eventyr. Efter pausen hører vi rakkerfortællingerne på jysk. 

 

”Gør en lang søndag hyggelig i samvær med andre”.  

Kulturhuset i Nørre Nebel den 5. februar kl. 12.00 – 14.00. 

Pris 50 kr. for mad og drikkevarer. 
Har du svært ved at komme til Nørre Nebel, så giv besked derom 
ved tilmeldingen. 

Tilmelding senest 3 dage før til: 

Lise Hvelplund 75282371 eller Kirsten Larsen, tlf. 61 60 21 66 

 

Husk Årsmøde den 7/3 2017 kl. 17 Danhostel Oksbøl 

Tilmelding til Lise Hvelplund 75282371. 
 

 

LGU og Kvong Gymnastik orienterer 

Generalforsamling i Lunde Gymnastik & Ungdomsforening 

den 23. februar 2017 kl. 19.00 på Lunde Kro. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

På gensyn - Lunde Gymnastik & Ungdomsforening 
 



KorsFeen orienterer 

KorsFeen   i nye lokaler og har åben 

hver fredag (ikke helligdage) kl. 14-16 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. 

 
 

Blåbjerg Udviklingsråd orienterer 

Generalforsamling i Blåbjerg Udviklingsråd 
Afholdes mandag den 27. februar 2017 kl. 18.00 på Restaurant 

Stausø. 

Udover generalforsmaling, har vi det spændende og udfordrende 

foredrag med Finn Slumstrup – ”Har Ukants Danmark en fremtid”. 

På grund af middagen er tilmelding nødvendig senest onsdag den 

22. februar 2017 til Hans Lund på mail kastkaer@bbsyd.dk eller 

sms til 25521285. 

Blåbjerg Udviklingsråd 

Hans K. Lund 

 

 

Koncert i Lunde 
Steffen Brandt og korsangerinden 
Charlotte Schultz var i topform, 
da De lørdag aften den 21. januar 
2017 fyrede den af på Lunde Kro.  
Den fantastiske stemning og 
de 200 glade gæster skabte 

rammerne for en forrygende aften.  
 
Fredag den 17. marts 2017 venter endnu et arrangement, 
hvor Allan Olsen kigger forbi. Billetterne koster 290 kr. pr. stk. og 
kan købes ved henvendelse til Lunde Kro. 

  

mailto:kastkaer@bbsyd.dk


Lunde-Kvong Andelskasse / 

Sparekassen for Nr. Nebel & Omegn 
Ansøgningsskema 
I forbindelse med fusionen mellem Lunde-Kvong Andelskasse og 

Sparekassen for Nr. Nebel & Omegn udloddes den resterende 

egenkapital 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. 

 

Ansøgning skal indholde følgende oplysninger: 

- Navn på ansøgende forening/klub/arbejdsgruppe 
- Adresse, postnr., by & kontaktperson 
- 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 er den 17. marts 2017 

Supplerende oplysninger kan vedlægges. Materialet returneres ikke.  

 

 

Kvong/Lunde Jagtforening orienterer 

Generalforsamling i Kvong / Lunde Jagtforening mandag den 6. 

februar 2017 kl. 19.30 på Lunde Kro.  
Foreningen er vært med stegt flæsk og persille sovs fra kl. 18.30. 

Tilmelding nødvendig til Peter Gade tlf. 2279 0728 eller 

Egon Høgedal 2047 5566. 

Mvh Kvong / Lunde Jagtforening 

mailto:ah@sparnebel.dk


Bogbussen orienterer 

Biblioteksbussen kommer fra nytår til Lunde tirsdag kl.10.50-11.30. 

Bogbussen holder ved Lunde / Kvong skole. 

 
 

Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

5. feb. 10.30 
Gudstjeneste med 
børnekirke 

Jette Andersen & 
Kasper Bøtker 

Lunde Kirke 

19. feb. 9.00 Gudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

23. feb. 14.30 Gudstjeneste Kasper Bøtker Baunbo 

26. feb. 13.00 Fastelavnsgudstjeneste Kasper Bøtker Lunde Kirke 

 

Foredrag: Martin Luther som romanfigur 
2017 er jubilæumsår. Til oktober er det nemlig 500 år siden, at 

Martin Luther påbegyndte den reformation, der skulle komme til at 
sætte sit præg på tro, kultur og politik i mange lande rundt 

omkring i verden.  
Reformationens begyndelse var snublende og alt andet end 

planlagt, men da Luthers kritik af pavedømmets teologi og praksis 
førte til en kætterdom af den tyske munk og bibelprofessor, tog han 

udfordringen op og gik forrest i kampen for reformer. At det snart mundede ud 
i en splittelse mellem den romersk-katolske og den evangelisk lutherske kirke 

var ikke planlagt, men en uafvendelig konsekvens af den dybe uenighed 

mellem de involverede parter.  
Torsdag den 2. marts kl. 19.30 i konfirmandstuen i Nørre Nebel vil 

sognepræst og forfatter Egil Hvid-Olsen gennemgå nogle af hovedpunkterne i 
Martin Luthers liv. Undervejs vil han læse højt fra sit bud på en skønlitterær 

beskrivelse af reformatorens liv, tid og tanker. 
Egil Hvid-Olsen var sognepræst i Kvong og Lyne fra 1999 til 2012. Siden da 

har han været sognepræst i Grindsted, Nollund og Urup. 
 

Bliv kørt i kirke 
Der er mulighed for at benytte kirkebil til gudstjenester i Lunde samt til andre 
kirkelige arrangementer. 

Ønsker man at benytte sig af tilbuddet, kan man ringe til Lunde Taxa på tlf. 75 
28 20 13. 

 

Husk 
Det er ingen ulejlighed at ringe til præsten, hvis man har behov for denne, evt. 

ved en hjemmealtergang eller blot ved en samtale. Det samme gælder ved 
indlæggelse på sygehus, hvis besøg ønskes. Præsten får ikke automatisk 

besked.  



 


