
 

Oktober 2022  
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

21. sep. 18.00 Høstfest Brugerrådet Bavnbo 

1. okt. 10.00 Æblepressedag Lunde 
Sogneforening 

Frugtplantagen 

5. okt. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

6. okt. 19.00 En aften med ånder 

v. Dortea Uggerhøj 
Lunde Forsamlingshus 

13. okt. 14.00 Sang og musik med 
"Æ TINUSSER" 

Blåbjerg 
Landbosenior 

Lunde 
Forsamlingshus 

19. okt. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

7. nov. 19.30 Banko Lunde Forsamlingshus 

12. nov. 10.00 Julemarked Børnenes 
Venner 

Lunde/Kvong 
Skole 

23. nov. 19.30 Banko Lunde Forsamlingshus 

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 

 

 

 

 

  

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 



Æblepressedag lørdag den 1. oktober kl. 10-14 
 

Kom med dine frugter og få presset 
juicer deraf for 20 kr. pr. pressede 
spand. 
 

Har du ikke selv så mange frugter, er 
det muligt at købe den friskpressede 
juice.  
 

4H er på pladsen med bål og salg af 
pølser, drikkevarer, pandekager mm.   
 

Derudover er der rig mulighed for 
hyggeligt samvær, så grib naboen, familien og vennerne og kom til 

en hyggelig dag på vores dejlige grønne område.  
 
Æblepressedagen afholdes i frugtplantagen, som ligger i 
forlængelse af Markvænget i Lunde. 
 

Vi ses - Lunde sogneforening 
 
 

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 :-) 

 

 

 

Brugerrådet orienterer 
 

Banke på Bavnbo 
 

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. 

  



LGU orienterer 
 

Så er den nye sæson kommet i gang.  
Det er også lykkedes at finde træne til 
danseholdene - FEDT.  
 
Kom frisk – vi kan altid bruge flere deltagere på 
de forskellige hold.  
Er der spørgsmål så kontakt bestyrelsen. 
 

Der er følgende hold: 
Hold Alder Træningstidspunkt 

Forældre/bedste-

forældre - barn 

0 – 3 årige Tirsdage kl. 16.15-17.15 

Spillopperne 3 – 6 årige Torsdage kl. 16.00-17.00 

Superstars 0. – 7. klasse Mandage kl. 16.15-17.00 

Dans 0. – 3. klasse Tirsdage kl. 17.15-18.00 

Dans 4. – 7. klasse Tirsdage kl. 18.00-18.45 

JTH Blåbjerg 6. klasse og op Mandage kl. 17.00-19.00 

Quindeholdet - Mandage kl. 19.00-20.00 

Senior idræt - Onsdage kl. 16.00-17.00 

 
Har du forslag til andre hold, trænere eller noget helt andet, er du 
meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen. 
 

Alle ønskes en god sæson - LGU 
 

 

Nr. Nebel Landboforening’s Seniorklub 

orienterer 

Blåbjerg Landbosenior afholder sang og musik med "Æ TINUSSER", 
torsdag den 13. oktober 2022 kl. 14.00 i Lunde Forsamlingshus.  
 

Vi gentager succesen fra sidste år og håber der kommer tilsvarende 
mange eller endnu flere i år. 
 
Entre kr. 150,- inkl. kaffe + øl eller vand. 
 
Tilmelding til Ib Hansen, tlf. 5095 3151 eller Jens Riddersholm, tlf. 
3033 9948, senest mandag den 10. oktober 2022. 
Vel mødt - Bestyrelsen.  



Børnenes Venner orienterer 

  



Lunde billard orienterer 
 

Opstart af ny sæson med billard 2022 – 2023. 
Tilmelding mandag den 3. oktober 2022 kl. 19.00 i klubhuset,  
Lunde stadion.  
 

Pris: Vinter – 1/5-2023      300 kr.  
Hele sæson      400 kr. 

 
Nye som gamle spillere er velkommen. 
Er man forhindret denne aften, så 
kontakt: 

• Arne Sørensen tlf.: 2448 3846 
• Palle Christensen tlf.: 5171 6046 
• Emil Henriksen tlf.: 3059 3756 

 

Betaling gerne på mobil pay til Palle. 
 
 
 
 

 

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  

 



Open by night orienterer 

 

Tak til alle vores sponsorer! Og alle dem der har slået vejen forbi! 



 

 



 

Desuden lidt stemningsfoto fra open by night i Lunde: 



 

   



orienterer 
 

Så er vi klar med det nye program. Stor tak til alle der hjælper med 

udbringning af bladene. 

 

Foredrag, Kulturhuset i Nørre Nebel (måske i nye lokalet på skolen) 

Onsdag den 26. oktober 2022 kl. 10 – 12. Kulturhuset Sdr. Allé, 6830 

Nr. Nebel. 

 

" Livet i en Ubåd under den kolde krig." 

Jens Johnsen Høy fra Lunde sejlede som værnepligtig korporal med 

ubåden ”Delfinen” i 1966-67, midt under den kolde krig, hvor 

østblokken var fjenden. Pris 50 kr.  

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

telefontid 8-9 eller 18-19 på tlf. 2122 9144. 

 

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 
7. oktober 2022 Virksomhedsbesøg. (Kør selv) 

Besøg Hornvarefabrikkens butik: Blåvandvej 24, 6857, Blåvand. 

Vi mødes foran butikken kl. 10. Designeren, Sara Brunn Buch, vil 

være i butikken og fortælle om håndværket og den kreative proces. 

Se yderlige oplysninger i bladet. 

 

11. oktober 2022 Endags Bustur til Kammerslusen og Ribe 

Kunstmuseum. 

Turen byder på frokost ved Kammerslusen, med efterfølgende 

mulighed for at nyde udsigten og en gåtur i den særprægede natur. 

Besøg på Ribe Kunstmuseum med guide. 

Se yderlige oplysninger i bladet. 

 

Senior Bio. Varde Biograf. 

27. oktober 2022 kl. 14. vises filmen ”Rose”. 

Billetter købes ved indgangen eller ved forudbestilling i biografen. 

 
 

 

Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Præst Sted 
9. okt. 10.30 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke - familiegudstjeneste 

16. okt. 10.30 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

23. okt. 09.00 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

30. okt. 10.30 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 
 

Der er familiegudstjeneste søndag den 9. oktober. Her medvirker 
elever fra 3. og 4. klasse, som har et forløb som Minikonfirmander. 
Minikonfirmanderne har været på besøg i kirken, har været kreative i 
konfirmandstuen og besøgt tro, håb og kærlighedsskoven, som fysisk 
findes ved præstegården. 
Torsdag den 1. december kl. 19.30 er der julekoncert, som vi har 
sammen med Outrup Menighedsråd i Outrup Kirke. Det er i år med 
Anne Dorte Michelsen. Husk at sætte X i kalenderen. Dørene åbner 30 
minutter før. 
Billetsalget starter den 1. november. Kontakt menighedsrådet for 
nærmere information! 
  

Sensommerhilsen - Lunde Menighedsråd 


