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Bankospil 
 

Støtte foreningen for Kvong Sogn afholder Bankospil  
 

Søndag den 5 nov. kl. 15.00 
 
Dørene åbnes kl. 14.00 i gymnastiksalen, hvor der kan købes plader til  
15 kr. stk.  
 
Der er 10 runder og en børne-runde før pausen. 
 
Der kan købes kaffe og kage inden banko starter og i pausen. 
 
Vel mødt. 
 
Hilsen Støtte foreningen for Kvong Sogn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kvong Menighedsråd 
 

Kvong Menighedsråd inviteret 
på formiddagskaffe, hygge og 
sang.  
 

Onsdag den 1. november 2017 
kl. 10.00 – 11.00.  
 

I konfirmandstuen Langgade 13, 
Kvong. 
 
 

 

VALGMØDE  
på Kvong Gamle Skole  

 

om Landdistrikter og Natur  
 

13. november kl. 19.00 til 21.00  
 

Arrangeret af  
Demokrati På Vestjysk 



Aktivitetskalender 
 

 

Gudstjeneste – November 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetskalender – November 

 

Onsdag den 1. nov. 
Kl. 10 - 11 

Formiddagskaffe, hygge og sang i konfirmandstuen - 
Kvong Menighedsråd. 

Søndag den 5 nov. 
Kl. 15.00 

Bankospil i gymnastiksalen - Kvong Sogns 
Støtteforening. 

Søndag den 5 nov. 
Kl. 16.30 

Alle Helgens Dag i Kvong Kirke. 

Lørdag den 11. nov. 
Kl. 10.30 

Kvong kirke - Kvong Menighedsråd. 

Mandag den 13. nov. 
Kl. 19 - 21 

Valgmøde om landdistrikter og Natur - Arrangeret af 
demokrati på Vestjysk. 

Torsdag den 16. nov. 
Kl. 19.00 

Nørkleaften i klasselokale på Kvong Gamle Skole. 

Fredag den 17. nov. 
Kl. 16.00 til ?? 

Laver vi bolsjer til julemarked på Lyne Friskole - Kvong 
4H. 

Torsdag den 23. nov. 
Kl. 19.00 

Læsekreds i konfirmandstuen Langgade 13, Kvong - 
Kvong Menighedsråd. 

Fredag den 24. nov. 
kl. 16.00 til ?? 

4H laver dekorationer og adventskranse, som skal 
sælges til julemarked i gymnastiksalen i Kvong. 

Lørdag den 25. nov. Juletræstænding og Julemarked på Kvong Gl. Skole - 
Kvong Børnehave, Støtteforeningen for Kvong Sogn og 
4H. 

Tirsdag den 28. nov. 
Kl. 19.30 

Generalforsamling i Kvong Gamle Skole - Bestyrelsen for 
Kvong Gl. Skole. 

Onsdag den 29. nov. 
Kl. 19.00 

Samleaften i Kvong Kirke - Kvong Menighedsråd. 

Torsdag den 30. nov. 
Kl. 8:15 –9:00 

Indbydelse til alle interesserede ”Sognesynger - Lyne 
Friskole. 

 

Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 
Søndag d. 5. nov. 
Alle helgens dag 

15.00 16.30 10.30 Ann 
Andersen 

Lørdag d. 11. nov.  10.30 
Højskoledag 

 Ann 
Andersen 

Søndag d. 12. 
nov. 
22. s. e. trin. 

10.30   Ann 
Andersen 

Søndag d. 26. 
nov. 
Sidste s. i 
kirkeåret 

17.00 
Kirkesuppe 

  Ann 
Andersen 

Onsdag d. 29. 
nov. 

 19.00 
Salmesangsaften 

 Ann 
Andersen 



Aktivitetskalender – December 

Søndag den 3. dec.  Julefrokost - 4H. 

Mandag den 4. dec. Kl. 
19.30 

Kvong/Lunde Jagtforening afholder bankospil på 
Lunde kro. 

Lørdag den 9. dec. Kl. 
9.30 

Snittrup jagt, mødested Snittrup /Kvongvej jagtleder 
Emil. 

Mandag den 11. dec. 
Kl. 19.00 

Nørkleaften i klasselokale på Kvong Gamle Skole. 

 

ALLE HELGENS DAG 
  
Søndag den 5. november kl. 16.30 i Kvong Kirke holdes der gudstjeneste, hvor vi mindes vore 
døde. Navnene på dem vi har mistet siden der sidst var Alle helgen, vil blive læst op fra 
prædikestolen. 

----------------------------------------------------------------------- 
 

KOM OG VÆR MED TIL HØJSKOLEDAG 
  
Lørdag, den 11. november kl. 10.30 begynder vi dagen i Kvong 
Kirke, derefter går vi i konfirmandstuen og spiser frokost, hvorefter 
Ragnhild Rabjerg kommer og fortæller om “Livet og døden på hospice”. 
Ragnhild Rabjerg er leder af Hospice Sydvestjylland, og hun vil bla. 
fortælle om hospice som ide´, kriterierne for at komme på hospice, 
hvordan hospice er et sted, hvor livsglæden og værdigheden har 
plads m.m.  
 
Dagen slutter kl. ca. 15.00. 
  

Pris: Kr. 75,00. Tilmelding nødvendig, senest onsdag den 8. november til 
Inge Bech Thomsen 75254095/24801269 eller Annelise Nielsen 75254076/ 61741572 
 

 
------------------------------------------------------------------- 

 
Læsekreds i Kvong 

 

LÆSEKREDS i konfirmandstuen Langgade 13, Kvong  
 

Torsdag den 23. november 2017 kl. 19.00 
 

 
 
 
 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG3rCn4-jVAhXBY1AKHccFCf0QjRwIBw&url=http://phbibliotek.libguides.com/c.php?g%3D340574%26p%3D2292636&psig=AFQjCNFPt9mgdzalm-GghTD4xsFOpMLwxA&ust=1503420330493427


 
 

SALMESANGSAFTEN I KVONG KIRKE 
  

Onsdag den 29. november kl. 19.00 bliver der muligheds for at synge med på 
efterårs, advents og julesalmer. Der er kaffe i pausen.  
 
På gensyn. 
 
 
      
 

 

 

 

BANKOSPIL 
 

Kvong/Lunde Jagtforening afholder bankospil på Lunde kro  
 

Mandag d. 5. december kl. 19.30 
 
Pladerne koster 15 kroner stykket. Der vil blive spillet 10 spil, hvor man kan vinde 
på 1 række som giver 2 kyllinger, 2 rækker giver 1 flaske vin og 1 and, og pladen 
fuld giver en kalkun.   
 
Der vil også blive spillet 2 spil, hvor man kan 
vinde 1 flot købmandskurv, på en fuld 
plade.  
 Alle er 
velkomne, også selvom man ikke er 
medlem af jagtforeningen.  
 
 
M.v.h.  
     
Kvong/Lunde Jagtforening 
 
 
 
 



 
 

LYNE, KVONG, STRELLEV OG SDR. VIUM SOGNE 

INDBYDELSE 
TIL ALLE INTERESSEREDE 

”SOGNENE SYNGER” 
 

TORSDAG D. 30. NOV. KL. 8:15 –9:00 
PÅ LYNE FRISKOLE 

 

Sammen med skolens elever byder vi julemåneden velkommen. Vi synger både 
nyere og ældre sange – nogle som børnene kender, og nogle som I kender, og på 
den måde får alle gavn af hinandens kendskab til de danske sange. 
 
Så, kom tidligt ud af fjerene, tag konen, manden, kæresten, naboen, chefen, 
husholdersken, postbuddet m.fl. under armen og lad os mødes til fælles 
morgensang. Vi håber så mange som muligt synes om idéen og tropper 
morgenfriske op. 
 
ALLE ER MERE END VELKOMNE 
 
Afslutningsvis er skolen vært ved en kop kaffe. 
 
Venlig hilsen 
 
Elever og ansatte på 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nyt fra Kvong Børnehus 
 
 

Der har været gang i mange forskellige aktiviteter her de sidste par måneder. 
Udover de daglige gåture i nærområdet, har vi været på en gåtur med henblik på, 
at indsamle æbler. Udover æbler, har vi også gravet grøntsager op. Vi har besøgt 
strand og skov, samt dagplejerne i nærområdet. Vi har været på biblioteket i 
Varde og en tur i Ballonparken i Vrøgum.  
 
Rødbederne fra grønsagsopgravningen fik vi syltet i vores udekøkken, og de bliver 
i dag spist med stort velbehag på vores rugbrødsmadder.  
Igen i år fik vi besøg af Verner, der havde medbragt hans æblepresser. Det blev 
endnu engang en stor succes.  
 
Lige for tiden er vi i fuld gang med Halloween aktiviteterne. Vi vil derfor gerne sige 
tak til Jørgen for græskar, og stort tillykke med titlen som Danmarksmester. 
Derudover vil vi gerne takke Maibrit og Hans for kastanjer, samt Ditte og Martin 
for æbler.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Juletræstænding og Julemarked 
På Kvong Gl. Skole  

Lørdag den 25. november kl. 14.00 til 16.30 
 

Kl. 14.00 vil børnehaven få hjælp fra julemandens hjælper til at tænde juletræet. 
Der skal også synges og danses om træet.  
 
Herefter åbnes julemarkedet.  
- Støtteforeningen sælger gløgg og æbleskiver.  
- 4H sælger bolsjer, adventskranse, kalenderlys-dekorationer og 

juletræer.  
 
Udover dette vil der være forskellige boder - så kunne du 
tænke dig at sælge noget. Kom i god tid og sæt dit bord op i 
gymnastiksalen.  
Velmødt til en hyggelig eftermiddag på Kvong Gl. Skole.  
 
Kvong Børnehave, Støtteforeningen for Kvong Sogn og 4H 
      

 

Generalforsamling i Kvong Gamle Skole 
 

Tirsdag den 28. november 2017 kl. 19.30 
  
1.                   Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
2.                   Bestyrelsen aflægger beretning. 
3.                   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4.                   Bestyrelsens forslag til budget forelægges til godkendelse. 
5.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
                      På valg er Tommy Amstrup 
6.                   Valg af revisor. 
                      Bestyrelsen foreslår Niels Jeppesen og Jørgen Moesgaard 
7                    Indkomne forslag 
8.                   Eventuelt. 
 

Venlig hilsen  

Bestyrelse - Kvong Gl. Skole  

 

 

 

 



 
 

 

 
      

 
KvongPosten udgives af Kvong Sogneforening 

i samarbejde mellem alle foreningerne i Kvong. 

Se også www.kvong.dk 
 

      
 

 

 

 

 

Stof til næste nummer af Kvongposten 

Indleveres senest den 18. november 
E-Mail: kvongposten@outlook.dk 

HUSK! Aktivitetskalenderen dækker to måneder. 

Arrangementer omtales særskilt den måned, de finder sted. 

 


