
 

Marts 2022  
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

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 Sogne-
forening m.fl. 

Lunde Kirke & 
Lunde/Kvong 
Skole 

9. mar. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

21. mar. 19.30 General-
forsamling 

Lunde 
Sogneforening 

Lunde Kro 

21. mar. 19.30 General-
forsamling 

Lunde-Kvong 
Skole 
Støtteforening 

Lunde-Kvong 
Skole 

23. mar. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

27. mar. 10.00 Gymnastik-
opvisning 

Lunde Gymnastik 
& 
Ungdomsforening 

Hallen på 
Frøstruphavn 
Efterskole 

28. mar. 18.00 General-
forsamling 

Kvong-Lunde 
Jagtforening 

Lunde Kro 
med spisning 

29. mar. 19.30 General-
forsamling 

Lunde Forsamlingshus 

31. mar. 19.00 Foredrag med 
Christian Bøving 

Lunde Forsamlingshus 

 

 

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 Sogneforening 

Der afholdes generalforsamling i Lunde Sogneforening mandag den 

21. marts 2022 kl. 19.30 på Lunde Kro. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Med venlig hilsen 

Lunde Sogneforening 
 

 
 

Kvong-Lunde Jagtforening orienterer 
Generalforsamling den 28. marts 
2022 kl. 18.00 på Lunde Kro. 
Dagsorden ifølge loven. 
 
Tilmelding til spisning til Knud på 
tlf.: 2273 2302 senest den 26. marts 
2022.  
 

 
Kvong – Lunde Jagtforening vil 

gerne takke lodsejerne for at vi må 

gå på mårhunde og rævejagt på 

deres jorde. 

 

Hvis man har mårhunde må man 

gerne kontakte jagtforeningen. 

 
 

 

Diamantbryllup 
Bente og Jørgen Bitsch, Frøstrupvej 100, Lunde 

 

Kan torsdag den 24. marts 2022 fejre deres diamantbryllup 



Landsbyfestudvalget orienterer 

Årets Landsbyfest 2022 løber af stablen i uge 33, fra den 16. - 21. 

august. - Så sæt allerede nu STORT X i kalenderen :-) 

Vi er tilbage i teltet på stadion, og arbejder på et rigtig spændende 

program til jer. 

Vi kan allerede nu løfte sløret for musikken til årets Fællesspisning, 

som bliver lørdag den 20. august 2022, som i år bliver 

”Hitorkestret”. 

 
Hitorkestret: Vi er et alsidig rock, danse-og party-

band med et stort repertoire, mange års erfaring og vi 

garanterer gang i den og et fyldt dansegulv💃🕺😄👍 

 

Festglade hilsner fra Landsbyfestudvalget. 

 

 

Stjerne Klinik orienterer 

Der er åbnet ny klinik for forpleje og velvære i Lunde. 

Klinikken er fysisk beliggende i Østergade 2, Lunde, 6830 Nr. 

Nebel. 

Klinikken kan kontaktes 

på tlf.: 6154 2266 eller 

mail kontakt@sklinik.dk. 

 

Der kan læses mere på 

klinikkens hjemmesiden 

www.sklinik.dk  

 

mailto:kontakt@sklinik.dk
http://www.sklinik.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 

➢ KIF kommer med 2 hold 

➢ Der arbejdes pt. på flere gæste hold 

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. 

  



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 

  



Lunde-Kvong Skole Støtteforening 

orienterer 

 
Generalforsamling - Mandag den 21. marts 2022 kl. 19.30 på 
Lunde-Kvong skole. 
 
Vi laver mange gode tiltag for børnene på skolen, men også for 
vores lille samfund. Derfor er det vigtigt 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 

 

Grundet Corona de sidste par år, har de ikke været afholdt 

generalforsamling.  

På valg er: 

Henning Ravn, Anja Beller, Dennis Elmer Nielsen og Randi S. 

Kaspersen. 

Vi alle ønsker genvalg, men har brug for mere hjælp. 

Karin Mitens er også en del af bestyrelsen. 

5. Valg af revisor 
6. Indkomne forslag 
7. Eventuelt 

 

Såfremt der er ændringsforslag til ovennævnte dagsorden eller 

forslag som ønskes behandlet bedes dette meddeles til 

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

før generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen 

Lunde-Kvong Skole Støtteforening 

 

 

 

 

mailto:randisloth@hotmail.com


orienterer 
 

HUSK Årsmøde 

Torsdag 10. marts 2022 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. 

 

17. marts 2022 Seniorbio: ”Margrethe den første”. 

27. marts 2022 ”Spis Sammen”. 

30. marts 2022 Foredrag i Kulturhuset i Nørre Nebel: 

”Den tavse tragedie” 

Flemming Just fortæller om ulykken i 1959 på Haderslev Dam. 

 

I løbet af marts måned vil programmet for næste sæson blive 

omdelt. Programmet er fyldt med gode oplevelser og 

arrangementer. Glæd jer! 

 

 

 

Lunde Kirke orienterer 
 
 

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

6. mar. 10.30 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

13. mar. 09.00 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

20. mar. 10.30 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 
 

Det er dejligt at vi igen må samles til gudstjeneste, vi må synge af 

karsken bælg, vi må drikke en kop kaffe sammen og vi må feste 

igen. 

Husk at gør brug af alt det vi må igen med god samvittighed. 

Nyd solen og foråret, som er lige om hjørnet. Vi ses! 

 

Hilsen Lunde Menighedsråd. 



 


