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

    KvongPosten 
Oktober 2018 

Kaffe i Kvong Kirkehus.  

Onsdag den 3. oktober  
 kl. 10.00 – 11.00 

Strikning af dåbsklude.  

Vi vil færdiggøre vores påbegyndte dåbsklude 
Onsdag, den 10. oktober kl. 14.00 – 16.00 

mødes vi i Kirkehuset og strikker vore dåbsklude færdige. 
Vi ser hvor langt vi når på denne ene gang 

og aftaler nærmere hvis der er behov for yderligere tid.   

Læsekreds i Kvong.  

Torsdag, den 25. oktober 
 kl. 19,00 i Kirkehuset. 

Højskolehits 
Onsdag d. 31/10 klokken 19 

holder Kvong idrætsforening igen en hyggelig aften med HØJSKOLEHITS. 
For 50 kr. kan du få lov at ønske og synge med på dine yndlingssange 

 fra højskolesangbogen, og gå om bord i kagebordet i pausen. 
Kolde drikkevarer kan tilkøbes. 

Arrangementet foregår i gymnastiksalen på Kvong gamle Friskole 
Vi ses 
Mvh 

Kvong idrætsforening 

Gymnastiksalsgulv. 
Som mange sikkert har bemærket, er der endnu ikke kommet nyt gulv i gym-
nastiksalen. Det skyldes travlhed hos vores leverandør Virklund. 
Vi har derfor besluttet at vente til foråret med at få gulvet lagt, 
så det ikke kommer til at gå ud over gymnastikaktiviteterne i vinter. 
Mvh 
Bestyrelsen Kvong Gamle Skole 



Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

Oktober         

Søndag d. 7. okt. 
19. s. e. trin. 

9.00 10.30   Ann Andersen 

Søndag d. 21. okt. 
21. s. e. trin. 

10.30 9.00   Ann Andersen 

Søndag d. 28. okt. 
22. s. e. trin. 

9.00 10.30   Ann Andersen 

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 

En sensommerhilsen her fra Kvong Børnehus  
skal lyde inden efteråret tager fat. I den forbindelse vil vi sige tusind tak til 
Kvong Støtteforening for deres bidrag til at vi bla. sidst i oktober, starter op 
med svømning igen for Grøn Stue. 
Desuden var støtteforeningen sponsor til at Grøn stue kort før sommerferien, 
var på en skøn tur til Fanø. Sidst men ikke mindst siger alle børn og 
voksne tusind tak for de penge, der går til en karrusel her til Børnehuset. Den 
bliver leveret og monteret i november måned, hvilket vi alle ser meget frem til. 
Efteråret her i huset byder også på en opfølgning af ”Naturens Dag”, som vi 
havde for nylig. Her besøgte hele huset området bag Kvong kirke hvor der  
bla. blev indsamlet forskellige planter, som Maibrit lavede ”vild mad” af. Mums 
det var lækkert! Inspirationen hertil havde hun fået da Hanne og hende var på 
et spændende kursus om emnet. 
Desuden får vi d. 5 oktober besøg af Maja Reersdorfs morfar, som er naturvej-
leder. Han vil lave et lille projekt for børnene omkring emnet ”vand”. Det ser vi 
alle frem til. 
1000 glade smil fra alle i Kvong Børnehus. 

Mandefest 
 

Så er det nu du har chancen for 
 en konefri aften, 

sammen med en masse andre 
lokale gutter fra landsbyklyngen. 

 
 

Lørdag d. 6/10- afholdes der mandefest  i  
gymnastiksalen på Kvong gamle friskole kl. 18.00. 

 
 

Menu er stegt flæsk med persillesovs og 
dessertbord. 

Hele herligheden for 120 kr. 
 og så lover vi at have billige øl og kold snaps, 

som skal købes i baren.  
 

 
 
 
 

Tilmelding til Lilian Dølby senest d. 29/9. 
    Telefon 29869171. 

 

 
 
 

Tilmelding er bindende og du kan betale 
 Enten på mobilpay til KIF   tlf: 94434 

på forhånd eller i døren. 
     Mvh. KIF 



Højskoledag. 
fælles for de syv sogne. 

  

Lørdag, den 27. oktober kl. 10.30 – 15.00 på Lindvig i Lønne. 
Vesterhavsvej 150, 6830 Nørre Nebel  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foredragsholder, forfatter og debattør Özlem Cekic. 
Hun er uddannet sygeplejerske og tidligere folketingsmedlem. 

 
 

 PRIS for hele dagen: kr. 200,00 
(Foredrag, frokost m. øl/vand) 
 
Tilmelding nødvendig, senest den 19. oktober til: 
Thue Raakjær Jensen ................................... 75 25 51 35 
Kasper Thingemann Bøtker ......................... 75 28 20 71  
Ann Andersen  ............................................. 75 28 80 79 

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

3/10 Menighedsråd Formiddagskaffe kirkehuset 10.00 

6/10 KIF Mandefest 
Gymnastiksalen 

Kvong gamle skole 
18.00 

10/10 Menighedsråd 
Strikke 

dåbs klude 
Kirkehuset 14.00 

25/10 Læsekreds Læsekreds Kirkehuset 19.00 

26/10 4H Halloweenfest  Kvong gl. skole 16.30 

27/10 ”de 7 sogne”  
Højskoledag  
 Øzlem Cekic  

Cafe lindvig-Lønne 10.30 

31/10 KIF  Højskolehits 
Gymnastiksalen 

Kvong gamle skole 
19.00 

7/11 Menighedsråd Formiddagskaffe Kirkehuset 10.00 

20/11 Kvong gl. skole Generalforsamling Lærerværelset 19.30 

24/11  Juletræ tændes Kvong gl. skole 14.00 

28/11 Menighedsråd Salmesangaften Kirken 19.00 

29/11 Menighedsråd Læsekreds Kirkehuset 19.00 

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. 



Evaluering af sportsuge 2018 
Vi har nu i festudvalg og bestyrelse evalueret sportsugen for 2018. Vi har tømt 
ris/ros- kassen og takker for alle input. Det er vigtigt med konstruktiv kritik, for 
vi kan altid gøre det bedre. Vi tager alle punkter meget seriøst, men det er dog 
ikke alt vi kan imødekomme. Nedenfor kan I læse, hvad vi er kommet frem til… 

Gadedyst vs rundbold 
Et nyt tiltag, som blev godt modtaget. Men der er også nogen, som savner 
rundbolden. Vi synes det var et nyt friskt pust, og vi tænker, at vi laver 
gadedyst igen i 2019. De lidt færre deltagere kan både skyldes, 
 at det selvfølgelig var nyt, men der var også kobberbryllup i byen.  
Vi vil dog næste år være opmærksomme på, at udnævne nogle holdkaptajner 
til at samle hold, så vi får flere folk i gang. 
Dejligt at nogle har ideer til næste års dyster, har I mere, så tager vi imod 
med kyshånd. 

Ændring af sluttid for  Børnedisko 
Børnedisko slutter næste år klokken 23.00. 
De små er der alene fra 17-19.30, herefter kommer de større børn ind. 

Flere børnevenlige poster på Tour de Kvong. 
Det vil vi bestræbe os på 

Straffesparkskonkurrence den sidste søndag. 
Et punkt, som har været fast tradition i sportsugeprogrammet. 
De sidste år var der dog meget meget få deltagere, 
og så er det jo ingen konkurrence. 
Derfor forventer vi ikke straffesparkskonkurrence tilbage i 2019 
Vi satser i stedet på spil (og måske som turnering ) f.eks. vikingespil, stigegolf osv. 

Diverse indkøb. 
Tak for hjælpen, det hele er noteret, så vi opdateret til næste års sportsuge 

½ liter Harbo sodavand til  20 kr. er for dyrt. 
Vi indkøber næste år dåsesodavand og sænkerderfor selvfølgelig også prisen. 

Stort mobilpayskilt. 
Er sat i bestilling 

Rengøring af toiletter på barplanen. 
Vi vil i stedet eftersøge nogle frivillige, som kan holde øje med toiletterne 
og rengøre i løbet af ugen. Er du behjælpelige med det, hører vi gerne fra dig. 

Alle drinks skal kunne købes som kander. 
Det vil vi overveje. 

At de drinks vi skilter med kan købes, og der er nok af det. 
Selvfølgelig skal vi have de drinks vi skilter med. Men det er rigtig svært 
at købe ind, og løber vi tør, må I drikke noget andet;-) 

Overveje at kunne købe sandwich af forskellig art 
Ideen er god, men vi har for år tilbage forsøgt os med andet end det 
sædvanlige madudvalg. 
Men der var ingen købere, så vi kører den ”sædvanlige menu” 

Rafleturnering eller poker med kort  
Vi arrangerer rafleturnering. Hvad I spiller, er op til jer. 
Festudvalget arrangerer ikke længere poker med kort. Men man er selvfølgelig 
velkommen til selv at sætte noget i gang, og I må gerne spille i teltet. 

 

Endnu en gang tak for al ris og ros. Vi er overordnet SUPER godt tilfreds med 
ugen, og vi forventer et overskud på ca. 30.000 kr. 

Tak for hjælpen 
Festudvalget og Kvong IF 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se godt på billedet.  Det viser 2 unge piger, som har det en byfest, en sportsu-
ge, en sammenkomst i Kvong drejer sig om, i hjertet. nemlig at komme hinan-
den ved. Kun den ene havde en cykel til de sidste kilometer af Tour de Kvong, 
så hun trak sin cykel for at følges med veninden. Det rørte mit gamle hjerte. De 
fortjener anerkendelse for at udvise godt venskab, og det er vigtigere i livet, 
end blot at komme først.  
 

 
 
 

Til højre Maja-Louise Mathiesen  
og til venstre Silke Skødeberg  


