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HUSK! Aktivitetskalenderen dækker to måneder. 
Arrangementer omtales særskilt den måned, de finder sted. 

    KvongPosten 
November 2018 

Alle Helgens Dag 
Søndag den 4. november. 

Gudstjeneste i Kvong Kirke kl. 15.00 
hvor vi mindes vore døde. 

Navnene på dem vi har mistet 
siden det sidst var Alle Helgens Dag,  
vil blive læst op på prædikestolen. 

Salmesangaften i Kvong Kirke 
Onsdag den 28. november kl. 19.00. 

Vi synger efterårs, advents og julesalmer. 
Der serveres kaffe i pausen. 

Kaffe i Kvong Kirkehus 
Onsdag den 7. november  

 

Læsekreds i Kvong Kirkehus 
Torsdag den 29. november kl. 19.00 

Juletræ tændes 
24. november kl. 14.00 

Kirke + Luciaoptog 
12.december kl. 19.00 

 



Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

November         

Søndag d. 4. nov. 
Alle helgens dag 

16.30 15.00 10.30 Ann Andersen 

Søndag d. 11. nov. 
24. s. e. trin. 

10.30 9.00   Ann Andersen 

Søndag d. 25. nov. 
Sidste s. i kirkeåret 

17.00  
Kirkesuppe 

    Ann Andersen 

December     

Lørdag d. 1. dec.   
14.00 

Juletræ 
tændes 

Ann Andersen 

Søndag den 2. dec. 
1. s. i advent 

10.30 9.00   

Søndag den 9. dec. 
2.. s. i advent 

   Fri 

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

7/11 Menighedsråd Formiddagskaffe Kirkehuset 10.00 

14/11 4H Boljsjer Skolen 16.00 

20/11 Kvong gl. skole Generalforsamling Lærerværelset 19.30 

23/11 4H Adventskranse mv Skolen 16.00 

24/11 
Børnehus, 4H, 
støtteforening 

Juletræ tændes og 
julemarked 

Kvong gl. skole 14.00 

28/11 Menighedsråd Salmesangaften Kirken 19.00 

29/11 Menighedsråd Læsekreds Kirkehuset 19.00 

2/12 Støtteforeningen Julebanko Gymnastiksalen 14.30 

2/12 4H Julefrokost ? ? 

3/12 Jagtforeningen Bankospil Lunde Kro 19.30 

5/12 Menighedsråd Formiddagskaffe Kirkehuset 10.00 

8/12 Jagtforeningen Snitrupjagten Se hjemmeside 9.30 

12/12 
Menighedsråd/ 
sogneforening 

Kirke/Luciaoptog 
Kirken/

Gymnastiksalen 
19.00 

Kære læsere. 
Det er en fornøjelse, at lave såvel blad som hjemmeside, 
for vores lille bysamfund, der trods sin lille størrelse, 
er fuld af aktive folk.  

 
Koordinering. 
Der afholdes møde, 2 gange årligt i Kvong, hvor formændene for Kvongs 
foreninger er samlet. Der lægges der bl.a. en kalender et halvt år frem i tiden, 
en kalender som jeg lægger på Kvong.dk. Det ville bare være super godt, hvis alle 
foreninger i Kvong sendte en repræsentant til mødet, så kalenderen kan blive så 
fyldestgørende som mulig. 
Der sendes snart indkaldelse ud til næste formandsmøde. 

  

Stof til Kalendereren og Kvongposten. 
Jeg er rigtig glad for det stof til bladet og hjemmesiden jeg modtager. 
Jeg har minimum brug for følgende oplysninger til kalenderen:   
Dato, Arrangør, Aktivitet , Mødested, Tidspunkt 
Dertil en beskrivelse, evt pris eller andre relevante oplysninger til annoncen. 
Får jeg bare oplysningerne, kan jeg sætte en annonce op, men laver du/I den 
selv, så tænk den meget gerne ind på en A5 side, og send den meget gerne som 
worddokument. 
 
De bedste hilsner 
Jørn 
 



BANKOSPIL 
Kvong/Lunde Jagtforening afholder bankospil på Lunde kro 
mandag d. 3. 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  

Snittrup Jagten. 
Kvong/Lunde Jagtforening afholder jagt for medlemmer af foreningen. 
Lørdag d. 8. december.  
Vi mødes kl.9.30 i krydset Kvongvej/Snittrupvej.  
Jagt leder: Emil Henriksen. 

Kvong/Lunde Jagtforening 

Juletræstænding og Julemarked 
på Kvong gl. Skole lørdag den 24. november 
kl. 14.00 til 16:30 

 
 
 

Kl. 14.00 vil Børnehuset 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, 
 kalenderlysdekorationer og juletræer. 
• Kvong Børnehus sælger tøj fra Revelli 
 
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 Børnehus, Støtteforeningen for Kvong Sogn og 4H  

4H i november 
Onsdag den 14. november 2018 Kvong Gamle Friskole vi laver bolsjer til jule-
marked og julegaver. Forældre er meget velkommen til at give en hånd med.  

Fredag den 23. november 2018 i Kvong Gamle Friskole’s gymnastiksal. Laver vi 
dekorationer og adventskranse, som skal sælges til julemarked og julegaver. 
Forældre er meget velkommen til at give en hånd med.  



Julebanko 
Støtte Foreningen for Kvong Sogn af holder julebanko, 

 

 

 

Søndag d 2.dec. 2018 i gymnastiksalen. 

Dørene åbnes kl. 14.30 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 i pausen. 

 

6  20 36  56  77  

7 17   42  60  83 

 19  37  59 61  84 

Hilsen Støtte foreningen for Kvong sogn  

Hilsen fra Kvong Børnehus 

Frivillige og lokal opbakning er fantastisk og uvurderligt for kvong Børnehus. 
Derfor vil vi her fra Kvong Børnehus gerne sige tusind tak til alle dem, som 
tænker på os, når de eksempelvis har noget, de tænker, vi kan bruge. Vi har bla. 
modtaget lækker æblegelé, flotte græskar, udklædningstøj, barnevogne, stole og 
meget andet. Det sætter vi stor pris på! 
Efteråret byder på en masse æbler her i børnehuset og dem har Verner Møller 
været og presse sammen med børnene. Det er efterhånden blevet en tradition at 
han kommer forbi med æblepresseren hvert år og det nyder vi alle. 
I disse dage venter vi spændt på den nye karussel  
(sponseret af støtteforeningen), som snart bliver på monteret på legepladsen. 
Ventetiden bruger vi på at lave æblegelé, tager på skønne efterårsture, laver bål 
og hygger med leg og sjov i hele børnehuset. For nylig var Maja Reersdorfs 
morfar, som er naturvejleder, forbi og han lavede et meget spændende oplæg 
om “vand”. Alle var meget optaget og vi glæder os til at han kommer igen. 
Kvong Børnehus sælger i år tøj fra Ravelli, virkelig lækkert tøj og overskuddet går 
naturligvis til børnene her. Så kom endelig forbi og tag et kig på tøjet, vi giver en 

kop kaffe imens 
Masser af efterårshilsner fra Kvong Børnehus. 

Generalforsamling i Kvong Gamle Skole 
Der afholdes generalforsamling på lærerværelset tirsdag den 20/11  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 Torben Mikkelsen og Peter Roesgaard 
6. Valg af revisor. 
7  Indkomne forslag 
 (sendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen) 
8. Eventuelt. 


