
 
 

 

April 2023  
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

24. mar. 18.00 Påskefrokost Brugerrådet Bavnbo 

25. mar. 18.00 Kvindefest i Trekløver Vest Lunde 
Forsamlingshus 

27. mar. 19.00 Generalforsamling Liv i Lunde Lunde Kro 

28. mar. 19.30 Generalforsamling Lunde Forsamlingshus 

1. apr. 19.00 Intro til pentanque Lunde Gymnastik & 

Ungdomsforening 

Frugtplantagen 

1. apr. 20.00 Koncert med Allan 

Olsen 

Lunde Kro Lunde Kro 

12. apr. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

14. apr. 12.00 Generalforsamling Købmandsgaarden 

Baunbo 

Lunde Kro 

20. apr. 19.30 Generalforsamling Lunde Svømmeklub Lunde Kro 

22. apr. 10.00 Affaldsindsamling 

og arbejdsdag 

Lunde 

Sogneforening 

Grillhytten ved 

frugtplantagen 

25. apr. 19.00 Generalforsamling Lunde-Kvong Skole 
Støtteforening 

Lunde-Kvong 
Skole 

26. apr. 16.15 Opstart Motion og 

hygge med LGU 

Lunde Gymnastik & 

Ungdomsforening 

Lunde Stadion / 

Multibane 

26. apr. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

27. apr. 17.00 Spissammenaften 

for nytilflyttere 

Trekløver Vest Der kommer 

invitation 

6. maj 10.00 Konfirmation i Lunde – husk at hejs flaget 

 

 

 

 

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. 

Liv i Lunde 

mailto:lundenyt@outlook.dk


Lunde Sogneforening orienterer 
 

Affaldsindsamling og arbejdsdag  

Vi mødes ved grillhytten i frugtplantagen lørdag den 22. april 2023 

kl. 10 – 13, hvor vi deler os op i hold, nogen tager af sted og 

samler affald, mens andre arbejder ved frugtplantagen og 

legepladsen ved stadion. 
 

Frugtplantagen og legepladsen ved stadion skal gøres forårsklart og 

der skal luges ukrudt. Medbring gerne haveredskaber.  
 

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. 
 

Konstituering efter generalforsamling 

Formand  –  Frits Anneberg 

Næstformand  –  Martin Larsen 

Kasser  –  Jakob Laulund 

Sekretær  –  Pia Uth 

Stadionudvalg  –  Jakob Lyhne 

Menigt medlem  –  Lis Vad 

Menigt medlem  –  Pernille Jørgensen 

 

 

Trekløver Vest orienterer 
 

Torsdag den 27. april 2023 kl. 17.00 har vi spisesammenaften for 

nytilflyttere i Trekløver Vest området Lunde/Kvong/Lydum. 

Det foregår på Blaabjergskolen, Lunde/Kvong afd. Skolegade 59, 

Lunde. 
 

Aftenen er for tilflytterfamilier, der er flyttet hertil inden for de 

sidste 5 år. Vi spiser sammen og der er orientering om dagtilbud / 

skole / købmand / sogneforening / kirkeliv / idrætsforeninger. Kort 

sagt foreninger der henvender sig til børn, vokse og familier. 
 

Aftenen er for hele familien. Der kommer indbydelser ud. Er du i 

tvivl kontakt Thorkild Møller Christensen på mobil 51206185. Hvis 

du vil tilmelde dig send en sms med antal børn og voksne. 



orienterer 
 

Velkommen til DAO 

Vi har lavet aftale med DAO som nu er en del af vores pakkeshop. 

Vi modtager både GLS og DAO pakker. 

Når I skal sende en pakke skal I download GLS- eller DAO appen. 

Vi kan scanne QR-koden i butikken og printe pakkelabel for jer. 

I vil stadig kunne købe frimærker og sende almindelige breve. 

 

Åbningstider i påsken 
 

 

 

 

 

 

 

Lunde Forsamlingshus orienterer 
 

Stor tak for god mad til det unge madhold til vores fællesspisning 

fredag den 3. marts 2023 🙏 

Man kunne godt mærke på " køkkenholdet" at de var godt 

sammentømret og havde en drilagtig tone til hinanden 😃 FEDT  

Ligeså stor tak til alle de fremmødte- dejligt der bliver bakket op 

om vores arrangementer ❤️ 

Der var snak, grin og hygge - så alt i alt en skøn aften 🤗 

Tak fra bestyrelsen i forsamlingshuset 😃 

      

 

 

Dato Åbningstid 

Skærtorsdag (6. april) 7.30 – 19.00 

Langfredag (7. april) 7.30 – 12.00 

Lørdag (8. april) 7.30 – 19.00 

Påskedag (9. april) 7.30 – 12.00 

2. påskedag (10. april) 7.30 – 19.00 



Lunde Gymnastik & Ungdomsforening 
 

LGU siger tak for flot deltagelse ved årets lokale 

gymnastikopvisning lørdag den 4. marts 2023 i 

hallen på Frøstruphave Efterskole. 
 

Motion og hygge med LGU 
Onsdag den 26. april – 14. juni 2023 (uge 17 – uge 24) vil der fra 

kl. 16.15 – ca. 17.15 være forskellige aktiviteter for dem der skulle 

have lyst – store som små – på stadion i Lunde. 
 

Det er gratis at deltage. 
 

Program med aktiviteter er endnu ikke færdigt, men det kunne 

f.eks. være hockey på multibanen, rundbold, hale tagfat, kongespil, 

cykelringridning, stopdans, tegn og gæt, skattejagt, m.m. 
 

Pentanque 
Vi starter op i uge 16 igen. Hvis vil der være mulighed for at danne 

egne hold – formiddag / eftermiddag / aften. 

Der kører fast hold hver: 

- Mandag kl. 10.00 

- Torsdag kl. 19.00 
 

Kontakt os gerne hvis der er behov for hjælp til opstart, redskaber, 

m.m. 
 

Vi holder intro til pentanque torsdag den 20. april og 27. april 2023 

kl. 19.00. Har man brug for intro på andre tidspunkter, som 

kontakt os. 
 

En hel sæson til pentanque koster 150,-kr. – pengene går til 

vedligehold af banen, diverse redskaber, m.m. 

Vi håber at se så mange som muligt. 

 

 

Købmandsgaarden Baunbo orienterer 
Der afholdes generalforsamling i Købmandsgaarden Baunbo fredag 

den 14. april 2023 kl. 12.00 på Lunde Kro. 

Tilmelding i Købmandsgaarden af hensyn til forplejning. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 

3. april 2023. 



Stemningsfoto fra Tørfisk koncert på 

Lunde Kro 

 

 

 

 

 

 

Det er fortsat muligt at købe billetter til Allan Olsen den 1. 

april 2023 kl. 20 på Lunde Kro.  

Kontakt Lunde Kro på tlf.nr. 7528 2002 for billetter. 



orienterer 
 

Foredrag 
Onsdag den 26. april kl. 10- 12. 

 Kulturhuset Sdr. Allé 18A 6830 Nørre Nebel. 
 

”En paramediciners arbejde” v/Palle Riddersholm, som fortæller om 

sit arbejder som redder. 
 

Tirsdag den 9. maj kl. 19-21.00. 

Foredrag i Varde Sportium, Lerpøtvej 55, Varde (indgang: 

hoveddøren). 

”Lidt af min far” Alzheimer. Foredragsholder Frederik Lindhardt 

fortæller om livet sammen med sin demenssyge far, nu afdøde 

biskop Jan Lindhardt. 

Historien handler om sorgen, frustrationen og håbløsheden, men 

også om humor, nærhed og kærlighed. 

Dørene åbnes kl. 18.30. 

Tilmelding til Sundhedscenteret tlf. 7994 6060. 
 

Senior Bio 
Torsdag den 27. april kl. 14. 

Varde biograf: ”Resten af livet” et dansk drama der handler og 

Maren og Egon og deres familie, der pludselig rammes af en stor 

tragedie. Instruktør Frelle Pedersen. 
 

Udflugt 
Søndag den 14.maj kl. 14.  

En søndagstur til ”Hedeagergaard”, Lynevej 9 6870 Ølgod. 

Kør selv tur. 
 

Onsdag den 10. – torsdag den 11. maj 2023.  

2 - dagstur Bustur til Djursland. 

En tur med mange oplevelser. 

 

 

 

 

Lunde Svømmeklub orienterer 
Der afholdes generalforsamling i Lunde Svømmeklub torsdag den  

20. april 2023 kl. 19.30 på Lunde Kro. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 



Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Præst Sted 

2. april 10.30 Thomas Ancher Uth Baunbo 

7. april 10.30 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

9. april 09.00 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

10. april 10.30 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

13. april 14.00 Thomas Ancher Uth Møllegården 

6. maj 10.00 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 
 

2. påskedag serverer vi påskekage og kaffe efter gudstjenesten. 

 

Torsdag den 13. april kl. 14.00 er der Påskegudstjeneste sammen 

med Outrup. Det bliver afholdt på Møllegaarden i Outrup. Der er 

bustransport fra Baunbo. Vi glæder os til at være sammen og se 

dig. Alle er velkommen. Hvis du har brug for bustransport kontakt 

Thorkild Møller Christensen på mobil 5120 6185. 

 

Konfirmation 2023 
Lørdag den 6. maj er der konfirmation i Lunde Kirke kl. 10.00.  

 

Vi opfordrer alle til at hejse flaget.  

 

Følgende skal konfirmeres: 

1. Andrea Mouritsen Ravn, Kastkærvej 100, Lunde, 6830 Nr. Nebel 

2. Camilla Margareta Linding, Langsigvej 20, Lunde, 6830 Nr. Nebel 

3. Kevin Bech Kjær, Hustedvej 81, Lunde, 6830 Nr. Nebel 

4. Magnus Kastberg Christensen, Langsigvej 51, Lunde, 6830 Nr. 

Nebel 

5. Sille Kristiansen, Præstevænget 9, Lunde, 6830 Nr. Nebel 

6. Tilde Nørgaard Permin, Vejlkærvej 61, Lunde, 6830 Nr. Nebel 

7. Torsten Poul van Lenthe, Barfredsvej 30, Lunde, 6830 Nr. Nebel 

 

Telegrammer kan afleveres i Lunde Forsamlingshus fra kl. 9.00 på 

konfirmationsdagen med navn og nr. på. 
 

 

  



Landsbyfest i Lunde orienterer 
 

Årets Landsbyfest i Lunde 2023, løber af stablen i uge 33, fra den. 

15. - 20. august – så sæt allerede nu et stort X i kalenderen ☺ 

Landsbyfesten 2023 afholdes i teltet på stadion, og vi har lagt et 

spændende program. 
 

Vi kan allerede nu afsløre, at 

musikken til årets 

fællesspisning lørdag den 19. 

august bliver ”Hit Orkestret” - 

dem var i SÅ gode til at danse 

til sidste år ☺ 
 

Festglade hilsner fra Landsbyfestudvalget.  
 

 

 

Lunde-Kvong Skoles støtteforening 

orienterer 
Lunde-Kvong Skoles støtteforening inviterer til generalforsamling, 

tirsdag 25. april 2023 kl. 19.00 på skolen. 

Vi laver mange gode tiltag for børnene på skolen, men også for 

vores lille samfund. Derfor er det vigtig at du/I møder op - vi har 

også brug for din mening. 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsen beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

På valg er: 

Anja Beller, Dennis Elmer Nielsen og Karin Mitens - de ønsker 

alle genvalg 

5. Valg af revisor 

6. Indkomne forslag 

7. Eventuelt 

Er der ændringsforslag til ovennævnte dagsorden eller forslag som 

ønskes behandlet på mødet, bedes dette meddeles til 

støtteforeningen på mail: randisloth@hotmail.com senest 4 dage 

før generalforsamlingen. 

mailto:randisloth@hotmail.com

