
 

Februar 2022 
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

26. jan. 18.00 Nytårskur Brugerrådet Bavnbo 

9. feb. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

13. feb. 09.30 Mårhunde- 
og rævejagt 

Kvong-Lunde 
Jagtforening 

Lunde Station - 
Efterfølgende 
gule ærter på 
Lunde Kro  

23. feb. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

24. feb. 19.00 General-
forsamling 

Lunde Gymnastik & 
Ungdomsforening 

Lunde Kro 

27. feb. 09.30 Mårhunde- 
og rævejagt 

Kvong-Lunde 
Jagtforening 

Kvong Smed 

27. feb. 14.00 Fastelavn Lunde 
Sogneforening m.fl. 

Lunde Kirke og 
Lunde/Kvong 
Skole 

27. mar. 10.00 Gymnastik-
opvisning 

Lunde Gymnastik & 
Ungdomsforening 

Hallen på 
Frøstruphavn 
Efterskole 

 

 

Lunde Gymnastik & Ungdomsforening 

Generalforsamling i Lunde Gymnastik & Ungdomsforening torsdag 

den 24. februar 2022 kl. 19.00 på Lunde Kro. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

På gensyn 

Lunde Gymnastik & Ungdomsforening 
  

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


Lunde Gymnastik & Ungdomsforening 

Der afholdes lokal 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 

➢ Der arbejdes pt. på flere gæste hold, bl.a. Dance Company 

Twenty fra Varde 

Entre (der kan betales med mobilepay): 
Voksen  30,-kr 
15-18 år  15,-kr 
Børn  Gratis 

 
Husk, at du hele dagen kan købe lækkerier af 5. klasse fra Lunde / 
Kvong skole. Overskuddet går til 5. klasses kommende lejrtur. 

 
Velmødt til en dejlig dag med god gymnastik og dans. 
 
 

 

orienterer 
 

HUSK Årsmøde  
Torsdag 10. marts kl. 17.00 Fritidscenteret Lerpøtvej 55 Varde. 

• Kl. 17-18 Årsmøde i henhold til vedtægter. 
• Kl. 18.15-19.30 Spisning. 

• Kl. 19-21. Solistindslag og underholdning ved musiker Svend 
Erik Larsen fra Hover.   

• kl. 20 Kaffe og kage  
Pris 100 kr. for spisning og underholdning. Kom og støt op om 
foreningen. 
 

Kulturhuset i Nørre Nebel: 
- 21. februar kl. 10 - 12, opstart på undervisning i Windows 10 i 

alt 5 gange. 



 

- 23. februar Foredrag, ”Den digitale arv”, ved Willi Nielsen.  

      Hvad sker der med de digitale fodspor vi sætter? 
 

Udflugt  
23. februar bustur til Lego House og Teddybearmuseum.  
3. marts besøg på det nyrenoverede Fritidscenteret, Lerpøtvej 55, 
Varde. 
 

Varde Bio 
24. februar ”Herself”.  
 

Spis sammen i Kulturhuset i Nørre Nebel 
27. februar kl. 12-14. 

 
 

Lunde Kirke orienterer 
 
 

Dato Tid Præst Sted 
3. feb. 14.00 Thomas Ancher Uth Baunbo 

6. feb. 10.30 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

13. feb. 09.00 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

20. feb. 10.30 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

27. feb. 14.00 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

 
Søndag den 27. februar fejrer vi fastelavn sammen med Lunde 

Sogneforeningen. Så tag udklædningstøjet på og mød op til 

Familiegudstjeneste i Lunde Kirke.  

Bagefter følges vi ad over på skolen, hvor vi slår katten af tønden og hygger os 

sammen.  

 

Der er nu nye regler omkring Coronaen. Nu er der ingen arealkrav, så vi må 

fylde kirken op. Der er fortsat krav om mundbind, når vi går ind i kirken! 

 

Til kirkelige handlinger, hvor vi er mere end 100 personer i kirken, er der krav 

om coronapas. 

 

Husk vi har cafe hver fredag kl. 14 – 16 i Klubhuset i Lunde. Vi drikker kaffe og 

laver planer for sognets fremtid den første time, derefter spiller vi kort, billard, 

snakker og hygger.  

KorsFeen er oprettet i et samarbejde mellem Lunde og Outrup Menighedsråd. 

Så har du lyst, er du velkommen. Vi er en gruppe på 8 frivillige, der sørger for 

at der altid, er 2 af os, der er med om fredagen. Det er gratis at være med. 

Vil du vide mere, kontakt Thorkild Møller Christensen på tlf. 51206185. 



Lunde Sogneforening orienterer  

FASTELAVN ER MIT NAVN… 
Så er fastelavn lige om hjørnet og Lunde Sogneforening, Lunde-

Kvong skole og sognepræst Thomas Ancher Uth vil gerne invitere, 

alle børn og barnlige sjæle til en sjov og underholdende 

eftermiddag. 

Søndag den 27. februar 2022 fra kl. 14.00. 

 

Vi starter med en fastelavnsgudstjeneste i Lunde kirke kl.14.00 

– derefter vil der være fest på Lunde-Kvong skole fra ca. kl. 

15.00. 

 

Her starter vi med at finde årets bedste udklædte i 3 

aldersgrupper, derefter vil der være 

tøndeslagning og leg for alle☺ 

 

Der vil være mulighed for at slutte eftermiddagen af med lidt 

mundgodt, som 5. klasse vil stå for. Der vil være en bod hvor 

der er mulighed for at købe kaffe, fastelavnsboller, sodavand 

mm. 

Alle børn får en slikpose og et stykke frugt af sogneforeningen 

efter tøndeslagning. 

Entre: 25,00 for alle ikke udklædte☺ 

 

Vi håber på en hyggelig eftermiddag, med masser af sjove, 

spændende, skræmmende og uhyggelige udklædte børn og voksne. 
 

På gensyn til fastelavn 
 

Med venlig hilsen 

Blåbjergskolen Lunde-Kvong Afd, sognepræst Thomas Ancher 

Uth og Lunde Sogneforening 
 

 


