
 

September 2022  
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

24. aug. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

1. sep. 13.30 Gårdbesøg og 

Blåbjerg Biogas 
Nr. Nebel Landboforening´s 

Seniorklub 
1. sep.  17.00 Open by night Lunde-Kvong skole 

støtteforening 
Lunde-Kvong 
skole 

7. sep.  Opstart ny 
sæson 

Lunde 
Svømmeklub 

Nr. Nebel 
svømmehal 

7. sep. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

12. sep.  Opstart ny 
sæson 

Lunde Gymnastik & 
Ungdomsforening 

Lunde-Kvong 
skole 

21. sep. 18.00 Høstfest Brugerrådet Bavnbo 

6. okt. 19.00 En aften med 
ånder v. Dortea 

Uggerhøj 

Lunde Forsamlingshus 

 

 

  

orienterer 
 

Lunde By Night torsdag den 1. september. 

Butikken holder åben til kl. 21. 

Butikken vil være fyldt med gode tilbud -  

KOM OG GØR EN GOD HANDEL. 

 

 

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


Landsbyfestudvalget orienterer 

Foto fra landsbyfesten: 
Årets navn i Lunde, 2022:   

 
 

 
 

Vinder af swup: 

  
 

 



Vinder af gaderundbold 2022: 

 
 

   
 
 
 
 
 

 
 

orienterer  
 

Kom og besøg vores stand til åben by night. 

Der er smagsprøver på ost fra Ulvedal, kolde soft ice og fede 
præmier i vores lykkehjul. 
Butikken har åben til kl. 21.00 hvor der vil være ekstra tilbud 
denne aften. 
Vi glæder os til at se jer! 
  
Min Købmand og personale. 



LGU orienterer 
 

Opstart af ny sæson i Lunde Gymnastik & Ungdomsforening - LGU 
med følgende aktiviteter: 
 

• Forældre / bedsteforældre - barn gymnastik 
• Spillopperne (3-6 åige) 
• Superstar (0.-6. kl.) 
• JTH Blåbjerg gymnasterne 
• Dans (0.-3. kl. samt 4.-7. kl.) 
• Bookning af badmintonbane 
• Quindeholdet 
• Senior idræt 

 

Der er blevet husstandsomdelt folder med mere info. 
 
 
 
 
 
 

Nr. Nebel Landboforening’s Seniorklub 

orienterer 

Nr. Nebel Landboforening Seniorklub, Fremover hedder foreningen 
BLÅBJERG LANDBOSENIOR. 
 

Torsdag den 1. september kl. 13.30 

Forhandlingerne om gårdbesøg torsdag den 1. september kl. 13.30 
er nu på plads. Værterne bliver KETTY og ANDERS SØRENSEN, 
Tarpvej 131, Lunde. 
Parret vil fortælle om deres gård med kvæg og planteavl, og vi kan 
bese staldene, men holder os på afstand fra dyrene på grund af 
smittespredning. 
Tag selv kaffe med, som kan nydes i gårdens omgivelser. 
Senere kører vi til Nørre Nebel Biogas for at se hvad de går og 

pusler med. Her vil lederne vise rundt og fortælle om 
virksomheden. 
 
Bestyrelsen/ Knud Ravn. 
 

  



Lunde forsamlingshus orienterer 
 

En aften i selskab med ånder 

Endnu engang har vi været så heldige at få Dortea Uggerhøj til 

foredrag i Lunde forsamlingshus. 

-          Hvor går man hen når man dør? 

-          Kan vi få kontakt til dem, der er gået i forvejen? 

Det, og meget mere vil clairvoyant og forfatter Dortea Uggerhøj fra 

Fanø fortælle om torsdag den 6. oktober kl. 19.00 -21.00 i Lunde 

forsamlingshus. 

Dortea har arbejdet som clairvoyant og spirituel business coach 

siden 2001, og holdt foredrag lige så længe rundt i hele landet. 
 

Du kan forvente, det bliver en aften, der helt sikkert kommer til at 

give stof til eftertanke. 
 

Dortea har ingen intentioner om at overbevise nogen og noget, hun 

fortæller bare, hvad hun oplever, og hvordan vi selv kan blive 

bedre til at lytte vores intuition – trænger din intuition til at blive 

vækket, så får du også forslag til det. 

Måske bliver det en af dine afdøde, der kommer igennem til aftens 

foredrag? 

Foredraget er ikke for børn og unge under 15 år. 

Billetpris 175 kr. 

Kaffe/te, vand og kage kan købes i pausen. 
 

Køb din billet på 2904EU – OBS – NYT NUMMER 
 

Først til møllen – der er kun 90 billetter. 

  

Mange hilsner 

Lunde forsamlingshus 

 
 
 

Købmandsgården Baunbo orienterer 

 

Mandag den 5. september 2022 kl. 13 opstart på ny sæson. 

Gamle som nye bruger er velkommen. 

HUSK at besøge vores træværksted. 

Bussen kører torsdag som sædvanlig. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 



Lunde Svømmeklub orienterer 
 

NY sæson i Lunde 

Svømmeklub 

Det er i Nørre Nebel svømmehal, hver onsdag fra den 7. september til den 14. 

december 2022, (dog ingen svømning i efterårsferien den 19. oktober) 

 

Kom selv, tag naboen eller hele familien med. Deltag i undervisningen eller få 

bare en hyggelig stund. 

 

Onsdage: 

Kl. 17.30 - 18.30: Vandgymnastik / Aqua fitness. 
 

Kl. 18.30 - 19.30: Saunagus for voksne. 
 

Kl. 19.00 - 19.45: Familiesvømning. 

Der er undervisning for børn. Babyer er også velkomne. 

Det varme bassin er åbent fra kl. 18.30. 

 

Pris inkl. saunagus:      

Familie 900 kr.   

Voksne 325 kr.   

Baby + voksen 325 kr.  

Børn over 3 år 250 kr.  

Vandgymnastik/Aqua fitness 500 kr.  

 

Venlig hilsen  

Bestyrelsen for Lunde Svømmeklub 

 

Formand Egon Kristensen tlf. 40 37 94 99   

Kasserer Birte Thomsen tlf. 61 75 98 28 

Randi Kaspersen tlf. 51 96 94 07 

Sandra Linding tlf. 51 74 30 24 

Lone Jepsen tlf. 21 23 93 29  

 

  



Brugerrådet orienterer 
 

Høstfest på Bavnbo! 

  

Nu er høsten kommet godt i hus og det skal fejres. 

Den 21. september kl. 18:00 dækker vi op i dagligstuen. 

Vi skal nyde lidt mad og hygge os med musik og sang. 

Vi glæder os til at se jer - alle er velkommen. 

  

Tilmelding til høstfesten senest den 19. september 2022 til Ellen 

tlf.: 2575 7509 eller Kirsten tlf.: 6128 1364. 

  

Venlig hilsen Brugerrådet. 

 

 

 

 

orienterer 
 

IT-kurser med mere i Kulturhuset i Nørre Nebel. 

Den 5. og den 12. september starter 2 grupper op. ERFA grupper, 

med hver sit indhold. Se bladet. 

Den 15. september Slægtsforskning 

Den 26. september Windows kursus 

Den 28. september IPadkursus 
 

Senior Bio 

Den 15. september kl. 14.00 ”Oprøret” De forbandede år 2. 
 

Spis sammen i Kulturhuset i Nørre Nebel. 

Den 25. september kl. 12-14. 
 

Foredrag i Kulturhuset i Nørre Nebel 

Den 28. september. Jesper Arnth fra Outrup kommer. 

Emne: ”Køerne får hver dag et klimatjek”. 
 

Udflugt 

Den 11. oktober til Kammerslusen og Ribe Kunstmuseum. 

I slutningen af september kommer det nye program med en masse 

tilbud. 

  



Lunde Menighedsråd orienterer 
 

Stauder til Lunde Kirke 
 

Lunde Kirke vil gerne anlægge 

blomsterbede i mindelunden vest 

for kirken.  

For det første for at gøre området 

mere attraktivt og smukt, for det 

andet for at fremme forholdene for 

insekterne, for det tredje for at 

pårørende må klippe en buket, og sætte på gravstederne samt bruge 

blomsterne til pyntning i kirken. 
 

Derfor vil Lunde kirke gerne bede om hjælp fra Lunde Sogns 

menighed til at anlægge blomsterbedene. Så har du en eller flere 

stauder, du vil give til Lunde Kirke, så er du velkommen til at komme 

med stauderne i uge 39, den 26. til 29. september 2022 fra kl. 08.00 

til 14.00. 

 

På forhånd tak - Lunde Menighedsråd 

 
Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Præst Sted 
1. sep. 14.00 Thomas Ancher Uth Baunbo 

4. sep. 10.30 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

11. sep. 09.00 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

18. sep. 10.30 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

25. sep. 09.00 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 
 

Sikke en frodig sommer, med lækre jordbær, sol og masser af æbler, 

der er klar til at modne. Vi holder høstgudstjeneste søndag den 18. 

september. 

Vi har en udskiftning i menighedsrådet, Lise Hvelplund er gået ud af 

menighedsrådet og vores suppleant Rigmor Andersen er kommet med 

i stedet. Så nu ser menighedsrådet sådan ud: 

Anette Stammose er kirkeværge, Susanne Pfänner er kontaktperson 

og sekretær, Rigmor Andersen er kasserer, Morten Jøker er 

næstformand og Thorkild Møller Christensen er formand. 

Vi ønsker alle en skøn sensommer. 

 

Sol og høsthilsen - Menighedsrådet. 


