
 

Marts 2023  
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

22. feb. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

23. feb. 19.00 Generalforsamling Lunde Gymnastik & 
Ungdomsforening 

Lunde Kro 

28. feb. 18.00 Generalforsamling Blaabjerg 

Udviklingsråd 

Henne 

Stationskro 

3. mar. 18.00 Fællesspisning Lunde Forsamlingshus og A´Ung 
madhold 

4. mar. 13.30 Gymnastik-

opvisning 

Lunde Gymnastik & 

Ungdomsforening 

Hallen, 

Frøstruphave 

Efterskole 

7. mar. 09.30 I form efter 

fødslen 

Lunde Gymnastik & 

Ungdomsforening 

Gymnastiksalen, 

Lunde/Kvong 

skole 

8. mar. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

10. mar. 20.00 Koncert med 

Tørfisk 

Lunde Kro Lunde Kro 

14. mar. 19.30 Generalforsamling Lunde 

Sogneforening 

Lunde Kro 

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. 20.00 Koncert med Allan 
Olsen 

Lunde Kro Lunde Kro 

27. apr. 17.00 Spissammenaften 

for nytilflyttere 

Trekløver Vest Der kommer 

invitation 

 

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


Min Købmand orienterer 
 

Farvel til Post Nord  

Med udgangen af februar 2023 har Post Nord opsagt deres 

samarbejde med ALLE Min Købmand butikker i hele landet.  

Det gælder selvfølgelig også os i Min Købmand i Lunde. 
 

Fra 1. marts 2023 kan I således ikke sende eller få udleveret 

pakker fra Post Nord i vores butik. 
 

Vi opfordrer jer til at bruge GLS når I køber varer på nettet. 

Download GLS appen og brug den når I skal sende pakker, vi kan 

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

I vil stadig kunne købe frimærker og sende almindelige breve. 
 

Mange forårshilsner - Min Købmand i Lunde 

 

 

 

 

Lunde Forsamlingshus orienterer 
 

FREDAG DEN 3. MARTS KL 18.00 
 

Kom til en hyggelig aften med familie, venner og bekendte i Lunde 

Forsamlingshus. 
 

A´ung madhold laver en 2 retters menu, hvor prisen er 100 kr. for 

voksne og 50 kr. for børn (op til 12 år). 
 

Seneste tilmelding mandag den 27. februar ved indbetaling på 

mobilepay 2904EU eller konto nummer 9682-0000675709. 
 

 

Generalforsamling 

Årets generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2023 kl. 

19.30 i Lunde Forsamlingshus. 

Dagsorden iflg. vedtægter. 
 

Vi ses - Bestyrelsen 

 



Bavnbo orienterer 
 

Påskefrokost på Bavnbo!! 
 

Fredag den 24. marts 2023 kl.18:00 holder vi Påskefrokost!! 

Vi glæder os til at se jer så vi kan få en rigtig festlig aften. 
 

Tilmelding senest den 19. marts 2023 til Inga på tlf.: 2027 8504 

eller Sine på tlf.: 4219 8461. 
 

Venlig hilsen Brugerrådet  

 

 

Kaffesnak 
I Varde Kommune har man en 
fællesskabs-brobygger ansat, som blandt 
andet har til formål at hjælpe 65+ 
borgere med vejledning på mulige 
aktiviteter, motivation, ledsagelse og 
støtte samt fastholdelse.  
 

I små lokale samfund i Varde Kommune, er der grundet Corvid-19-
pandemien tab af frivillighed og derved vigtige sociale fællesskaber 
og aktiviteter for mange borgere – særligt borgergrupperne på 65 – 
100 år. Mange aktiviteter er enten ophørt og enkelte rykket videre 

til de større omkringliggende byer og mange står derfor uden 
tilhørsforhold.  
 

De manglende fællesskaber har bibragt lokale udforinger i forhold 
til trivsel og livskvalitet, ufrivillig ensomhed og manglende socialt 
netværk for borgere med fysiske funktionsnedsættelser, kronisk- 
og multisygdom, sågar ældre borgere med normalt 
funktionsniveau, som ellers var i trivsel 
 

Projektet er tænkt som et socialt fællesskab med forskellige 
aktiviteter, såsom: Brætspil, strikke/hækle, male, historiefortælling 
og gå-fællesskaber og ikke mindst kaffedrikning. Det kan ligeledes 

være andre aktiviteter på initiativ fra deltagende borgere/frivillige 
for ejerskabsfølelse og glæde.  
 

Alt-i-alt for at fremme de lokales kendskab til hinanden og for at 
skabe lokal sammenhængskraft.  
 

KAFFESNAK-fællesskaber foregår hver anden uge på 
købmandsgården - START den 2. februar 2023 kl. 13-14.45. 
Der er mulighed for bus fra Nr. Nebel.  



Liv i Lunde orienterer 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ”Liv i Lunde”. 

Afholdes på Lunde Kro mandag den 27. marts 2023 kl. 19.00. 
 

Kun anpartshavere er stemmeberettigede. 
 

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 

Bestyrelsen foreslår, at der laves vedtægtsændringer således at: 

Nuværende og kommende anpartshavere ved deres død 

forpligter sig gennem boet at sælge deres anpart tilbage til 

foreningen ”Liv i Lunde” for 1 kr. pr. anpart. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er: 

Dan Skødeberg (Modtager genvalg) 

Jacob Ravn (Modtager genvalg) 

Hans Lund (Modtager genvalg) 

Lene Højris (Modtager genvalg) 

7. Valg af revisorer 

8. Evt. 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ”Liv i Lunde”. 

Afholdes på Lunde Kro mandag den 27. marts 2023 kl. 20.00.  

Kun anpartshavere er stemmeberettigede. 

 

Trekløver Vest orienterer 
 

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

nytilflyttere i Trekløver Vest området Lunde/Kvong/Lydum. 
 

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 / svømmeklub / kirkeliv  / 

idrætsforeninger / m.m.  
 

Aftenen er for hele familien. Der kommer indbydelser ud. 

Er du i tvivl kontakt Thorkild Møller Christensen på mobil 

51206185.  



  



 

orienterer 
 

Årsmøde den 30. marts 2023 kl.17.00 
Lunde kro 

Kl. 17-18 Årsmøde afholdes - dagsorden i henhold til vedtægter. 

Kl. 18-19 Middag. 

Kl. 19-20.30 Underholdning ved Birgitte Antonius og John Skou fra 

Grindsted revyen. 

Kl. 20.30 Kaffe og dessert. 

Kl. 21.00 Tak for i aften.  

 

Tilmelding til spisning, www.aeldresagen.dk/varde senest den 25/3. 

Pris 100,-kr. for middagen. 

 

Spis Sammen 
Søndag den 26. marts 2023. 

Kulturhuset, Sdr. Allé, 6830 Nørre Nebel kl. 12.00 – 14.00. 

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

Pris 75 kr. inkl. drikkevarer. 

 

Har du svært ved at komme til Nørre Nebel, så giv besked derom 

ved tilmeldingen. 

Tilmelding senest 3 dage før til: Kirsten Larsen, tlf. 6160 2166 eller 

Lise Hvelplund, tlf. 2122 9144. 

 

Foredrag 
Onsdag den 29. marts kl. 10-12. 

Kulturhuset Sdr. Allé 18 A 6830 Nørre Nebel. 

”En kulturrejse langs den jyske vestkyst” - Foredragsholdere Mette 

og Poul Nørup fra Esbjerg. 

 

I ”selskab” med nogle af den jyske vestkysts forfattere, bl.a. Jens 

Rosendal, Brorson, Kaj Munk, K. L. Aastrup og Thøger Larsen drog 

de på en cykeltur fra Rudbøl til Skagen. 

 

Pris 50 kr. Tilmelding online: www.ældresagen.dk/varde eller til 

Lise Hvelplund 2122 9144. 

 

  

http://www.ældresagen.dk/varde


It-cafe 
Onsdag den 8. marts og onsdag den 15. marts, afholdes der It-

cafe, hvor man kan få hjælp til Apple og Windows styresystemer 

samt andre It-problemer.  

Tilmelding til John Nielsen:  john.nielsen12@gmail.com eller tlf.nr.: 

2179 3143. 

 

Senior Bio 
Den 23. marts kl. 14.00 - ”Hvor Flodkrebsene synger”. 

Billetter bestilles i biografen tlf.7522 0060. 

 

Filmen ”Hvor flodkrebsene synger” handler om den forladte pige 

Kya, der vokser op for sig selv i marsken i det dybe syd-USA. 

 

Busture 
Den 18. april 2023. Tur til Lemvig og Thorsminde. 
 

Den 10. – 11. maj 2023. 2-dagstur Bustur til Djursland. 

 

 

 

Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Præst Sted 

2. mar. 14.00 Thomas Ancher Uth Baunbo 

5. mar. 10.30 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

19. mar. 10.30 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

26. mar. 09.00 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

29. mar. 19.00 Jens Kruuse og Preben Olesen Lunde Kirke 
 

Torsdag den 29. marts synger vi foråret ind i Lunde Kirke. Vi får en 

kop kaffe i pausen. 

  

mailto:john.nielsen12@gmail.com


Lunde Gymnastik & Ungdomsforening 
 

Husk der afholdes lokal gymnastikopvisning lørdag den 4. marts 

2023 kl. 13.30 i hallen på Frøstruphave Efterskole. 
 

Der kommer følgende hold til gymnastikopvisningen: 

➢ Lomborg Efterskole 

➢ Kvong Idrætsforening 3-6 årige 

➢ Frøstruphave Efterskole, Rytmehold 

➢ LGU, Forældre / barn 

➢ LGU, Spilopperne 

➢ LGU, Super Stars 

➢ LGU, Dans 

➢ JTH Blåbjerg Gymnasterne 

➢ Brejninggaard Efterskole 
 

 

 

NYT HOLD - "I form efter fødslen"  
I form efter fødslen - holdet for dig, der har haft et ukompliceret 

forløb efter din fødsel. Du er måske gået igang med knibeøvelserne 

hjemme, men får dem ikke rigtig lavet, eller måske har du gået til 

efterfødselstræning, og ambitionen om at fortsætte hjemme er 

stille og rolig trillet ned i bundet af prioriteringslisten. 
 

Der skal trænes bækkenbund, laves en masse styrke- og 

stabilitetøvelser, og efterhånden skal der også mere 

kredsløbstræning ind. 
 

Holdet løber over 10 gange, hvor vi starter med lav belastning, så 

vi lige sikrer at bækkenbund og mave er med. Herefter øges 

belastningen langsomt over de 10 uger. Baby er selvfølgelig 

velkommen - til at kigge på, deltage eller sove fra det hele. 
 

Træningen er TIRSDAGE kl. 9.30 til 10.30 i gymnastiksalen på 

Lunde/Kvong skole. 
 

Første gang er tirsdag den 7. marts 2023. 
 

Jeg hedder Pia Bonde Larsen, er fysioterapeut, har arbejdet en del 

med stabilitetstræning og smerter, og blev selv mor for anden gang 

29.09.22. 
 

Grundet forberedelse er der behov for tilmelding på 2129 4143, så 

jeg har en ide om hvor mange vi bliver. Man binder sig ikke til 

noget, før man har prøvet et par træninger. 


