
 

November 2022  
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

2. nov. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

7. nov. 19.30 Banko Lunde Forsamlingshus 

12. nov. 10.00 Julemarked Børnenes 
Venner 

Lunde/Kvong 
Skole 

16. nov. 19.00 Generalforsamling og 

Banko 
Brugerrådet Bavnbo 

19. nov. 10-
16 

Åbent hus – 
Købmandsgården 

Baunbo 

Købmandsgården Baunbo 

21. nov.  50 års fødselsdag 
med gode tilbud 

Kirkens Korshær 

23. nov. 19.30 Banko Lunde Forsamlingshus 

28. nov. 19.00 Banko Kvong-Lunde 

Jagtforening 

Kvong Skole 

8. dec. 19.30 Banko Lunde Forsamlingshus 

29. dec. * 5. dags julebal Lunde Kro og 
Sogneforening 

Lunde Kro 

* Tidspunkt og nærmere info kommer i næste Lunde Nyt 

 

Julebal på Lunde Kro 
Der afholdes 5. dags julebal på Lunde Kro den 29. december 2022 – 
sæt X i kalenderen.  
Der kommer mere info i november udgaven af Lunde Nyt. 

På gensyn til en hyggelig aften :-) 
 

 

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 orienterer 

Indsamling af jern 
HUSK - det muligt at 
aflevere jern og metal i 
Lunde.  
 
Jørgen Gabs har opsat 
container til 
indsamlingen ved sit 
værksted, Skolegade 
25 B, Lunde (se 
markering på kortudsnit 

til højre og under).  
Jørgen sørger for tømningen og pengene går ubeskåret til Lunde 
Sogneforening. 
Alle er velkommen til at anvende den opsatte container til 
aflevering af jern og metal (f.eks. øl- og sodavandsdåser, gammel 
jern, konserves, jernreoler, metalspande, m.m.). 
 

 
Har man ikke umiddelbart mulighed for selv at flytte jern / metal til 
containere i Skolegade 25 B, Lunde, er man velkommen til at Lunde 
Sogneforeningen for nærmere aftale om afhentet hvor man bor. 
Følgende i Lunde Sogneforening kan kontaktes: 

- Jakob Lyhne, tlf.: 2046 0336 eller 
- Frits Anneberg tlf.: 2087 0700 

Container til 

jern og metal 



Klubhuset, Lunde Stadion orienterer 
Over de sidste par år er klubhuset blevet renoveret med nyt loft, 

nyt gulv og maling. 

Det er blevet nogle fine lokaler som vi synes gerne må bruges 

noget mere. 

Derfor har vi besluttet at der fremover kan holdes f.eks. 

børnefødselsdage og klassearrangementer. 
 

Det koster 100 kr. at leje klublokalet og køkken som skal afleveres 

rengjort. Hvis ikke man selv vil gøre rent koster det 300 kr. 

I køkkenet er der komfur, ovn, brødrister, kaffemaskine m.m. 

Lokalerne må også gerne benyttes til bestyrelsesmøder. 
 

Lokalerne reserveres ved at sende en mail til 

lundestadion@gmail.com eller ved at kontakte Ole på mobil 2244 

1056. 

 

 

 

BeBo´s Alternativ orienterer 
 

MEDITATION 

  

Har du lyst til at være med til en times meditation, hvor jeg guider 

dig, har du nu muligheden. 

Vi mødes på Erhvervsparken 9, Nr. Nebel (Lunde Auto / Sabrina 

Frisør), hvor de har sat deres venterum til rådighed. 
 

Tilmelding på sms til mobil nr.: 5115 2285. 

Pris 100 kr. pr. gang, som betales via mobilpay 26970. 
 

Tilmelding senest dagen før. 
 

Datoer: 

Torsdag d. 27/10 kl. 19.00 

Fredag d. 28/10 kl. 9.30 

  

Torsdag d 24/11 kl. 19.00 

Fredag d. 25/11 kl. 9.30 

  

Torsdag d 22/12 kl. 19.00 

Fredag d 23/12 kl. 9.30  



Brugerrådet Bavnbo orienterer 
 

Banko på Bavnbo er for alle, så kom og vær med. Vi vil meget 

gerne være flere. Efter banko kan man købe kaffe og kage.  

Glæder os til at se jer. 
 

Venlig hilsen Brugerrådet.  

 

 

Købmandsgården Baunbo orienterer 
 

ÅBEN HUS 

Købmandsgården Baunbo, Lunde afholder lørdag den 19. november 

2022 åbent hus fra kl. 10 - 16. 

 

Vi sælger de ting vi har lavet i løbet af året. 

 

Der kan købes Gløgg, Æbleskiver, kaffe og the samt saft til 

børnene. 

 

Kun kontant betaling modtages. 

 

Hilsen Bestyrelsen 

 

 

Kvong - Lunde Jagtforening orienterer 
 

Banko i Kvong skole den 28. november 2022 kl. 19.00. 

I pausen kan der købes drikkevarer. 
 

Rævejagter søndag den 5. og 19. februar 2023. 
 

Hvis man vil på foreningens rævegrave, kontakt Peter 2279 0728. 
 

Generalforsamling mandag den 6. februar 

2023.  
 

MVH Kvong- Lunde jagtforening 

 



Børnenes Venner orienterer

  



orienterer 
 

”Det nye kulturhus”! Vi ved endnu ikke, hvornår vi skal flytte over i 

de nye lokaler, så det bliver en overraskelse, den dag det sker! 

 

Foredrag 
Onsdag den 23. november kl. 10-12, Kulturhuset Sdr. Allé, 6830 

Nørre Nebel. 

”Kaj Norman Andersen”- Vi har elsket ham så længe vi kan mindes. 

”Kai Normann Andersen” var en af tidens førende danske 

komponister. Han bidrog til film og revyer med iørefaldende 

melodier.” 

Søren Peter Frøsig er trompetist, sanger og fortæller. Med sig har 

han Brian Svendsen på klaver og klarinet. 

Pris 50 kr.  

Tilmelding online: www.ældresagen.dk/varde, eller til et 

bestyrelsesmedlem, se bagsiden. Telefontid 8-9 eller 18-19. 

 

Strikkecafe 
Torsdag 3/11, 10/11, 17/11 kl. 13 - 15.30.  

Kulturhuset Sdr. Allé, 6830 Nr. Nebel. Alle er velkomne. 

I strikkecafeen har vi mulighed for at udveksle tips og tricks. 

Når man sidder sammen, lærer vi alle noget af hinanden. Lise Matlok, 

som er en erfaren strikker, vil guide os gennem eftermiddagen. 

Medbring strikketøj. 

Pris 50 kr. for 3 gange. 

Der serveres en kop kaffe og en småkage. 

Tilmelding til Lise Matlok tlf. 7177 0039 senest den 1. november. 

 

Spis Sammen 
Kulturhuset, Sdr. Allé, 6830 Nr. Nebel kl. 12.00 – 14.00. 

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

Søndage: 30. oktober, 4. december, 29. januar, 26. februar og 26. 

marts. 

Pris 75 kr. inkl. drikkevarer. 

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

tilmeldingen. 

Tilmelding senest 3 dage før til: 

Kirsten Larsen, tlf. 6160 2166 eller Lise Hvelplund, tlf. 2122 9144. 

  

http://www.ældresagen.dk/varde


Udflugter 
22. november 2022 

Bustur til Julemærkehjemmet Fjordmark og Flensborg. 

Tilmelding senest den 18. november. Online: 

www.ældresagen.dk/varde, eller til et bestyrelsesmedlem, se 

bagsiden. Telefontid 8-9 eller 18-19. Se yderlige oplysninger i 

programmet. 

 

9. december 2022 

Juletur til Tivoli Friheden og Bazar Vest. Tilmelding senest den 18. 

november. Online: www.ældresagen.dk/varde, eller til et 

bestyrelsesmedlem, se bagsiden. Telefontid 8-9 eller 18-19. 

Se yderlige oplysninger i programmet. 

 

Senior Bio. Varde Biograf 
17. november kl. 14 vises filmen ”Coda. 

 

 

 

 

 
 

  

orienterer 
 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 
 

Den 21. november er det 50 år siden Kirkens 

Korshær åbnede den første genbrugsbutik i 

Århus. 

Nu er der 240 butikker. 

 

Det vil vi fejre, kom og støt en god sag, der bliver særlig gode 

tilbud i den anledning. 
  

http://www.ældresagen.dk/varde
http://www.ældresagen.dk/varde


Lunde forsamlingshus orienterer 

 

Lunde Forsamlingshus afholder banko følgende datoer: 

- mandag den 7. november 2022 kl. 19.30 

- onsdag den 23. november 2022 kl. 19.30 

- torsdag den 8. december 2022 kl. 19.30 

 

Der er gratis kaffe i pausen. 

Vind bl.a. anden til mortensaften.  

 

Vi ses - Bestyrelsen  

 

 

Lunde Kirke orienterer 
 

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

6. nov. 14.00 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

20. nov. 09.00 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

27. nov. 10.30 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

 

Søndag den 6. november er der Allehelgens gudstjeneste. Hvis man har mistet 

et menneske, der stod en nær i løbet af det forgangne år, er der i kirken 

tradition for at samles den første søndag i november, hvor de afdøde mindes 

ved oplæsning af deres navne. Efter gudstjenesten er der mulighed for at 

sætte en rose og et lys på graven. Alle er velkommen. 

 

Søndag den 27. november fejrer vi første søndag i kirkeåret og første søndag i 

advent. 

 

Glæd jer til julekoncert med Anne Dorte Michelsen, der gæster Outrup Kirke 

torsdag den 1. december kl. 19.30. Billetter kan købes hos Ketty Købmand 

tirsdag den 1. november i tidsrummet 14 – 17 og i Graverhuset i Outrup i 

tidsrummet 17 – 19 samme dag. Billetter koster 150 kr. pr. stk. Julekoncerten 

er arrangeret i samarbejde mellem Lunde og Outrup Menighedsråd. 

Vi har igen julekoncert tirsdag den 6. december kl. 19.30 med Lunde Sangkor, 

som nu hedder Blaabjergkoret. Kom og lyt til skønne korsatser. Dirigent er 

Elisabeth Fischer Jensen.  

Først til Mølle. Alle er velkommen. Der er gratis adgang. 

 

Vi sparer lidt på varmen, for at spare lidt på strømmen, så tag en varm trøje 

på i kirke. 


