
 

April 2022  
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

27. mar. 10.00 Gymnastik-
opvisning 

Lunde Gymnastik & 
Ungdomsforening 

Hallen på 
Frøstruphavn 

Efterskole 

28. mar. 18.00 Generalforsamling Kvong-Lunde 
Jagtforening 

Lunde Kro med 
spisning 

29. mar. 19.30 Generalforsamling Lunde Forsamlingshus 

31. mar. 19.00 Foredrag med 
Christian Bøving 

Lunde Forsamlingshus 

6. apr. 18.00 Påskefrokost Brugerrådet Bavnbo 

7. apr. 13.30 Generalforsamling Købmandsgården i Lunde 

20. apr. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

28. apr. 13.30 Besøg på Ørsted 

(Nybro Gasbe-

handlingsanlæg) 

Nr. Nebel 

Landboforening 

Seniorklub 

Nybrovej 185, 

Janderup 

30. apr. 10-13 Affaldsindsamling 
og arbejdsdag 

Lunde 
Sogneforening 

Grillhytten ved 
frugtplantagen 

7. maj  Konfirmation i Lunde – hejs gerne flaget 

18. maj 19.00 Generalforsamling Liv i Lunde 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


Liv i Lunde orienterer 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ”Liv i Lunde”. 
 

Afholdes på Lunde Kro onsdag den 18. maj 2022 kl. 19.00. 

Kun anpartshavere er stemmeberettiget. 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, skriftfører og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne 

år 

3. Fremlæggelse af regnskab m/revisor påtegning til godkendelse 

4. Beslutning om over/underskuddets fordeling/dækning 

5. Evt. forslag fra anpartshavere, og vedtægtsændringer 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er: 

- Frits Anneberg (modtager genvalg) 

- Anne-Mette Birkebæk (Modtager genvalg) 

- Egon Vad (Modtager genvalg) 

7. Valg af revisorer 

8. Evt.  

 

 

 

 

Købmandsgården orienterer 
Generalforsamling i Købmandsgården i Lunde den 7. april 2022 kl. 

13.30. Efter generalforsamlingen er der kaffe og bankospil. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 

2. Valg af stemmetæller 

3. Beretning ved formand Alice Jensen 

4. Regnskab 

5. Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest den 30/3) 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Valg af suppleanter 

Valg af revisor 

7. Eventuelt 

 



Lunde Sogneforening 
 

Affaldsindsamling og arbejdsdag lørdag den 30. april 
Vi mødes ved grillhytten i frugtplantagen kl. 

10 – 13. 

Her deles vi op i hold, nogen tager af sted og 

samler affald, mens andre arbejder ved 

frugtplantagen og legepladsen ved stadion. 

I frugtplantagen skal der gøres forårsklart og 

ved legepladsen på stadion skal der luges ukrudt og klippes hæk.  

Medbring gerne haveredskaber til at luge med.  
 

Der bliver udleveret sække, handsker og veste til dem der skal samle 

affald. 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. 

Til middag bliver der serveret pølser, brød og lidt at drikke til alle 

hjælpere. 
 

 

Hjemmeside 
Lunde Nyt har fået ny hjemmeside gennem RUBAN, hvor det er 

lettere at kommunikere sammen i TREKLØVER VEST. 
 

Der mangler stadig en del på hjemmesiden – her skal I Lunde 

hjælpe / komme med input. I kan f.eks. hjælpe med: 

• Gode foto/billeder (se evt. www.kvong.dk eller www.lydum.dk) til forside / 

foreninger m.v. så send dem gerne til webmaster@lydum.dk 

• Oplysninger om foreninger 

• Oplysninger om erhverv og gerne med logo 
 

Opbygningen vil ske lidt efter lidt, og indtil videre har Herman lovet 

at køre siden. Hvis nogen i Lunde vil hjælpe lidt, hører vi gerne fra 

jer. Vi skal gerne hjælpe med introduktion. 

Ris og ros samt nye ideer modtages også gerne. 
 

Sidst, men ikke mindst, så er det vigtig efter generalforsamlinger, 

at navne – funktion – tlf.nr. og mailadresser på evt. nye 

bestyrelsesmedlemmer fremsendes, så hjemmesiden kan 

opdateres. Kun på den måde kan vi sammen gøre siden levende.  
 

Navnet på Lundes nye hjemmeside er www.lundenews.dk 
 

Venlig hilsen webmasteren - Herman H. Kristiansen 

Tlf.nr.: 2371 5220 og mail: webmaster@lydum.dk  

mailto:webmaster@lydum.dk
mailto:webmaster@lydum.dk


Generalforsamling 
Lunde Sogneforening er efter generalforsamling konstitueret 

således: 

Formand  Frits Anneberg 
Næstformand Martin Larsen 
Kasser  Jakob Laulund 
Sekretær  Pernille Jørgensen 
Menig medlem Jakob Lyhne 
Menig medlem Lis Vad 
Menig medlem  Mette Christensen 
Suppleant  Morten Jøker 
Suppleant  Pia Uth 
Revisor  Bente Hansen 

Revisor  Jesper Christensen 
 

Fastelavn i Lunde 
Endelig kunne vi holde fastelavn igen og der var så mange flotte 

udklædninger. Mange tak for opbakningen. 

 



    

Lunde Gymnastik & Ungdomsforening 

Gymnastikopvisning søndag den 27. marts 2022 kl. 10.00 i hallen 

på Frøstruphave Efterskole. 

Til opvisning kommer følgende hold:  

➢ JTH Blåbjerg 

➢ Dans 0. – 7. klasse 

➢ Spillopperne 3-6 årige 

➢ Superstars 0. – 6. klasse 

➢ Bramming Efterskole 

➢ Kvong Idræts Forening, Spillopperne 3-6 årige 

➢ DGI Ynglinge Rep. piger 
 

Velmødt til en dejlig dag med god gymnastik og dans. 
 

 

 

 

 

Digt fra rimsmeden 
 

Forår 
Velkommen april, du dejlige ven. 

Hvor solen os varmer, hvis ikke skyerne gemmer den hen. 

For april kan komme med sne, regn og blæst. 

Men når solen skinner - har vi det allerbedst. 
 

April - du kommer med påske - og måske en lille nar? 

I år skal vi rigtig feste - længe vi glædet os har. 

Mon Ran Slirpa eller andre dukker op? 

Så vi kan få et rigtigt godt grin - og få humøret i top! 



Lunde Forsamlingshus orienterer 

Så er vi igen klar med et fantastisk foredrag – og vi 

har været så heldige at få booket Christian Bøving.  
 

Torsdag den 31. marts 2022 kl. 19.00 – ca. 21.00. 
 

Et lægeliv på kanten. 

Christian Bøving er uddannet speciallæge i almen 

medicin og SAR (Search And Rescue). Han er 

desuden orlogskaptajn i den danske flåde. 

I 2009 blev Christian uddannet som officer fra Jægersborg Kaserne, 

og tjente efterfølgende som læge i Afghanistan og Kosovo. 

Herudover har Christian været afdelingslæge for frømandskorpset. 

For tiden har Christian Bøving ansvaret for Kongeskibet Dannebrog, 

hvor han udover kongefamiliens trivsel og sundhed også har 

ansvaret for de soldater der er med om bord. 

I dette ærlige og humoristiske foredrag ” Lægeliv på Kanten”, 

fortæller Christian om sin vej gennem systemerne og frem til hvor 

han er i dag. 

Fra opvæksten i et voldeligt hjem og konsekvenserne heraf, til 

beslutningen om at finde sin egen vej til karriere som læge og 

officer. 

Efter foredraget kan der stilles spørgsmål til Christian :-) 
 

Billetpris 150,-kr. som kan købes via mobilepay på Box12851 – 

husk ”Box” foran ;-) 

  

Der er pause efter ca. 1 time, hvor der kan købes kaffe og kage. 
 

Vi glæder os til at se jer. 
 

Mange hilsner - Bestyrelsen i Lunde Forsamlingshus 

 

Bavnbo orienterer 
 

Påskefrokost 
Da vores Nytårskur gik i vasken, vil vi gerne invitere på 

påskefrokost den 6. april 2022 kl. 18:00. 

Vi håber mange vil komme, så vi kan få en hyggelig aften 

Tilmelding senest den 1. april 2022 til Jonna på tlf. 2044 5067 eller 

Sine 4219 8461. 

  

Venlig hilsen Brugerrådet. 



orienterer 
 

Tak til alle der deltog i Årsmødet den 10/3. 
 

Så er det nye program i alle medlemmernes postkasser. Tak til alle, 

der har været med til at dele de mange blade ud. 
 

Vi mærker tydeligt, at alle glæder sig til at komme ud at opleve 

noget igen. Der er rift om de tilbud, der er i bladet. Det er dejligt at 

arrangere noget, når der er rift om det, men trist når vi må afvise 

nogen. 
 

Kulturhuset i Nørre Nebel  

27. april, Kim Hildebrandt fra Henne kommer og fortæller 

kl. 10-12 lokalhistorie. Tilmelding nødvendig. 
 

Senior Bio Varde:  

21. april ”Hvidstengruppen 2”. En hjerteskærende skildring om 

Kl. 14  2 kvinder i fængsel under anden verdenskrig. 
 

12. maj ’Særligt tilbud. Bustur til Varde Bio til forestillingen 

”Downton Abbey 2”. 

Bussen afgår fra Outrup og Nørre Nebel. Vi ser filmen 

og hygger bagefter med boblevand og kransekage.  

Tilbuddet er gratis. Tilmelding nødvendig. 
 

Bustur 

19. maj Besøg på H.C. Andersens Hus og Galleri Galschiøt. 

 
 

 

20års jubilæum 

Lørdag den 9. april holder butikken i Lunde 20 års jubilæum. 

Butikken holder åben fra 10-12. 

Den dag har vi ekstra gode tilbud, og der bydes også på lidt til ganen. 

Kom og gør en god handel og lad det blive en 

festdag 



Lunde Kirke orienterer 
 

Konfirmation 

Lørdag den 7. maj 2022 kl. 10.00 er der konfirmationsgudstjeneste i 

Lunde Kirke. Følgende skal konfirmeres: 

1. Alison Julie Hübner, Vinkelvej 28, Lunde, 6830 Nr. Nebel 

2. Alexander Andersen, Nørlundvej 3, Lunde, 6830 Nr. Nebel 

3. Ida Nygård Andersen, Frøstrupvej 121, Lunde, 6830 Nr. Nebel 

4. Line Rathleff Lauridsen, Skolegade 60A, Lunde, 6830 Nr. Nebel 

5. Mia Wendt Winther Reersdorff, Kvongvej 440, Kvong, 6800 Varde 

6. Nadia Dotsenko Jensen, Lundtangvej 57, Lunde, 6830 Nr. Nebel 

7. Nanna Kousgaard Jøker, Lundagervej 50, Lunde, 6830 Nr. Nebel 

8. Natasja Sloth Kaspersen, Langsigvej 61, Lunde, 6830 Nr. Nebel 

9. Sebastian Direksri Kristensen, Vinkelvej 10, Lunde,6830 Nr. Nebel 

10. Thorbjørn Haugli Laulund, Nørlundvej 12, Lunde, 6830 Nr. Nebel 
 

Telegrammer kan afleveres i Lunde Forsamlingshus på 

konfirmationsdagen fra kl. 9.00. Husk ”Nr.” og ”Navn” på telegram. 
 

Lørdag den 30. april 2022 kl. 9.00 er der konfirmation i Sct. Jacobi Kirke, 

Varde. Følgende skal konfirmeres: 

1. Mikkel Nørgaard Nielsen, Parkalle 20, Lunde, 6830 Nr. Nebel 
 

Vi opfordrer til at alle hejser flaget på 

konfirmationsdagen. 
 

 
 

Dato Tid Præst Sted 
3. apr. 10.30 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

10. apr. 09.00 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

15. apr. (Langfredag) 09.00 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

17. apr. (Påskedag) 10.30 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

18. apr. (2. Påskedag) 10.30 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

21. apr. (Ældregudstjeneste) 14.00 Thomas Ancher Uth Outrup Kirke 

24. apr. 10.30 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 
 

Så er det forår - dejligt. 2. påskedag efter gudstjenesten serverer 

vi påskekage og kaffe. 

Der er ældregudstjeneste i Outrup Kirke torsdag den 21. april kl. 

14.00. Der er Taxakørsel fra Lunde. Kontakt evt. Thorkild Møller 

Christensen på tlf. 5120 6185. 

Nyd foråret og solen, det er ny energi.  
 

Hilsen Lunde Menighedsråd. 


