
 

 

  KvongPosten 
           Januar 2018 

_______________________________________________________ 
Nytårsskål i Kvong 

Mandag den 1. januar kl. 15.00 efter gudstjenesten er der mulighed 
for, at ønske hinanden godt nytår og menighedsrådet er vært for et 
lille glas og et stykke kransekage. 

 
Kvong 4H 

Bambi på glatis for hele familien lørdag den 6. januar fra kl. 10 - 12 i Sport og 

Eventpark Esbjerg. Det er kun for 4H’ere, far, mor og søskende. Der kan max 

være 200 i skøjtehallen, så du skal tilmelde dig nu på 23 32 46 09.  
 

Medbring varm vand, så har vi kakao, saftevand og boller klar. 
 

Formiddagskaffe i 
Kvong 

 
Første gang i det nye år er 
onsdag den 3. januar  
kl. 10.00 – 11.00 i 
konfirmandstuen 
Langgade 13, Kvong. 
 
Venlig hilsen 
Menighedsrådet 

Kvong Menighedsråd 

  
Det nye Kirkehus i Kvong er nu 
ved at være færdig.  
 
Første gang vi tager Kirkehuset 
i brug er til læsekreds den 25. 
januar 2018. 
 
Det udvendige ved Kirkehuset 
bliver først afsluttet i foråret.  
 



Aktivitetskalender 
 
Gudstjeneste – December 

Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

Mandag d. 1. 
januar, 
Nytårsdag 

16.30 15.00  Ann 
Andersen 

Søndag d. 7. 
januar, 1. s. e. 
H3K 

10.30   Ann 
Andersen 

Søndag d. 14. 
januar, 2. s. e. 
H3K 

9.00 10.30  Ann 
Andersen 

Søndag d. 21. 
januar. Sidste s. 
e. H3K 

10.30 9.00  Ann 
Andersen 

Søndag d. 28. 
januar, 
Septuagesima 

FRI    

Søndag d. 4. 
februar, 
Seksagesima 

10.30 17.00 
kirkesuppe 

 Ann 
Andersen 

 

Aktivitetskalender – Januar 

Mandag den 1. jan. 
Kl. 15.00 

Nytårsskål i Kvong Kirke - Kvong Menighedsråd. 

Onsdag den 3. jan. 
Kl. 10 -11  

Formiddagskaffe i konfirmandstuen - Kvong 
Menighedsråd. 

Lørdag den 6. jan.  
Kl. 10 - 12  

Skøjtetur for alle 4H'er og deres familie i Sport og 
Eventpark Esbjerg - 4H. 

Torsdag den 18. jan. 
Kl. 19.00 

Sogneforeningen invitere til virksomhedsbesøg på 
VIKING Life-Saving Equipment A/S i Esbjerg. 
Afgang fra Kvong skolegård kl. 18.15 



Aktivitetskalender – Januar fortsat 

Søndag den 21. jan. 
Kl. 9.30 

Kvong/Lunde Jagtforening afholder 
reguleringsjagt på ræv og mårhund. Mødested 
ved Lunde Kro. 

Mandag den 22. jan. 
Kl. 19.00 

Kvong 4H afholder generalforsamling -  
Kvong Langhedevej 51. 

Torsdag den 25. jan. 
Kl. 19 - 21 

Læsekreds i Kvong Kirkehus - Kvong 
Menighedsråd. 

Aktivitetskalender – Februar 

Søndag den 4. feb. 
Kl. 17.00 

Kyndelmisse i Kvong Kirke. 

Søndag den 4. feb. 
 

Kvong/Lunde Jagtforening afholder 
reguleringsjagt på ræv og mårhund. 

Onsdag den 7. feb. 
Kl. 10 - 11 

Formiddagskaffe i konfirmandstuen - Kvong 
Menighedsråd. 

Mandag 19. feb.  
Kl. 19.00 

Generalforsamling i Kvong/Lunde Jagtforening på 
Lunde Kro - HUSK tilmelding nødvendigt. 

Søndag den 25. feb. Kvong/Lunde Jagtforening afholder 
reguleringsjagt på ræv og mårhund. 

Sparekassen i Lunde 
 

Sparekassen i Lunde har haft 
besøg af 16 søde nissebørn fra 
Kvong Børnehus.  
Det var rigtig hyggelig. Vores 
juletræ blev pyntet rigtig flot, de 
sang julesange og fik en pose 
med lidt julegodter med hjem, 
som tak for hjælpen.  
 
Med venlig hilsen  
 

Sparekassen for Nr. Nebel og 
Omegn 



Nyt fra Fitness 
 

Vi har fået en stor julegave fra SE vækstpuljen på 100.000 kr. til nye 
fitnessmaskiner. Så nu er det bare i gang med at træne, i vores nye 
udvidede fitnesscenter. 
 

Tak til Aktiv Kvong - vi er rigtig glade for vores nye udvidede lokale.  
 

I 2018 lægger vi ud med at prøve to forskellige hold i fitness.  
 

Pensionisthold torsdag fra 9-10 med opstart 4/1 – bare mød op.  
 

Forældre/barn hold tirsdag, fredag eller søndag fra 12 - 16.30 med 
opstart fredag d. 5/1 – bare mød op. 
 

Det kræver, at man er medlem af fitness for at kunne deltage på 
holdene. 
 

Andre må gerne træne i overnævnte tidsrum, men skal bare være 
forberedt på, at der kan være mange. 
 

Følg med på vores nye facebookside Kvong motion og fitness. 
 

I foråret vil vi også prøve et nyt tiltag, hvor man kan prøve forskellige 
motionsformer. Det vil I høre mere om. 
 

Vi ønsker alle et godt nytår. 
 

God træning 
 

M.v.h.  KIF 

Kyndelmisse i Kvong Kirke 
 

Søndag den 4. februar kl. 17.00 er der gudstjeneste i Kirke og derefter 

serveres der gule ærter i det nye Kirkehus ved kirken. Pris kr. 30,00. 

 

Tilmelding senest onsdag den 30. januar til: 

Inge Bech Thomsen:  75 25 40 95 / 24 80 12 69 

Annelise Nielsen:       75 25 40 76 / 61 74 15 72 



December i Kvong Børnehus 

 
Uh det går stærkt i sådan en julemåned, vi har blandt andet bagt, 

været i skoven, kælket, været på julebesøg hos Monika, Ulla og 

Sparekassen i Lunde. Vi har lavet juleklip, julegaver, haft 

bedsteforældredag og fået tre nye børn.  

 

Men bedst af alt, så har vi bare hygget med sang, historier og leg ude 

og inde. Og snart er der allerede juleferie!  

 

Vi kan da lige fortælle, at vi forventer, at få fornyet vores grønne flag i 

det nye år. Vi har nemlig arbejdet med årets gang i naturen, hvor vi har 

taget udgangspunkt i sanserne, udendørs lege og aktiviteter på de 

forskellige årstider, samt hvad man sår og høster på de forskellige 

tidspunkter i løbet af et år.  

 

Men tilbage til den søde juletid ☺. Hanne og Anders har solgt gran og 

fyr. Det er kommet os til gode, flere penge på vores opsparing til noget 

mere sjov på legepladsen. Vi takker mange gange.  

 

Også en stor tak til alle jer, som på den ene eller anden måde, har 

støttet og hjulpet os i dette år. 

 

Her fra Kvong børnehus vil vi gerne benytte lejligheden til, at ønske alle 

en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.  

  

 
 

 

 



Virksomhedsbesøg på  
VIKING Life-Saving Equipment A/S 

 

Kvong Sogneforening inviterer alle interesserede også borger fra Lydum og 
Lunde med på en udflugt til Esbjerg den 18. januar 2018, hvor Jens Peter 
Kruse tager imod os. 
 
Som mange ved, er Jens Peter Kruse vokset op i Kvong og uddannet 
mekaniker. Men det skulle ikke blive biler, der gav Jens Peter smør på brødet. 
Det blev derimod VIKING, som er en interessant global virksomhed, hvilket 
Jens Peter vil fortælle os om denne aften.  
 
Der er fælles afgang fra Kvong skolegård kl. 18.15, og mødetid kl. 19.00 for 
dem, der på egen hånd finder til Sædding Ringvej 13 i 
Esbjerg. 
 
TILMELDING senest den 11. januar 2018 til 
Jørgen Ø. Jensen / mobil 21 91 43 44 eller Joan Kruse / 
mobil 23 43 18 32 
 
M.v.h. Kvong Sogneforening 
 

 

 

4H 
Kvong 4H takker for et godt år. Afslutning med bowling og spisning i Tarm 
bowling Center. 
 
Vi vil gerne takke de mange frivillige hjælper, som har givet os en hånd i løbet 
af året. 
 
På gensyn i det nye år til Skøjtetur for alle 4H'er og deres familie. 
Husk der er generalforsamling hos Svend Aage på  
Kvong Langhedevej 51, kl. 19.00 mandag den 22. januar 2018.  
 
Kvong 4H ønsker jer alle en god jul samt et godt nytår.  
Vi ses    
 



INFO              Kvong/Lunde Jagtforening               INFO  
 

Vi afholder regulerings/jagt på ræv og mårhund den 21/1, 4/2, 25/2-2018. 

Er der lodsejere, der ikke ønsker jagt på deres jord, bedes de kontakte 

Foreningens formand Egon Høgedal på nr. 20475566 

 
Generalforsamling 

Der indkaldes til generalforsamling i Kvong/Lunde Jagtforening på  
Lunde Kro mandag 19. februar kl. 19.00  

Foreningen er vært med aftensmad fra kl. 18.00 tilmelding nødvendigt  
Til Peter Gade 22 79 07 28 eller Egon Høgedal 20 47 55 66 

Dagsorden ifølge vedtægterne.  
Evt. forslag skal være formanden (Egon Høgedal) i hænde senest mandag den 
5. februar.  
 
Husk uddeling af kragepokal, så tag krage ben med samt lodtrækning af en 
glatløb jagt i statsskov. 

M.v.h. Kvong/Lunde Jagtforening 

 

 

Læsekreds i Kvong 
 
Første gang i det nye år er 
torsdag den 25. januar  
kl. 19.00 – 21.00 i det nye 
Kirkehus ved Kirke.  
 
Kvong Menighedsråd 

 
 

Kvong/Lunde Jagtforening  
 

Afholder rævejagt søndag den 21. 
januar kl. 9.30, hvorefter vi mødes ved 
Lunde kro med efterfølgende gule 
ærter.  

               



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. januar 

E-Mail: kvongposten@outlook.dk 

HUSK! Aktivitetskalenderen dækker to måneder. 

Arrangementer omtales særskilt den måned, de finder sted. 


