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Byfornyelse. 

Flere foreninger i Kvong har i løbet af de sidste måneder arbejdet sammen om, 
hvordan man kan lave lidt byfornyelse i vores by. Vi har her til 1. august sendt en 
ansøgning til Sparekassen om 115.000 kr. Sparekassen udlodder i år 1 mio. kr. til 
forskellige foreninger i anledningen af 150 års jubilæet.  

Hvis vi er heldige at få del i disse penge, vil vi kunne etablere en beplantet laby-
rint på noget af det store stadion, som vi ikke har helt så meget behov for mere. 
Vi vil også rigtig gerne etablere en balancebane / legeområde ved bålhytten, 
som kan udfordre både børn og voksne. Sidst men ikke mindst vil vi gerne lave 
lidt mere læ ved bålhytten og også et lille læskur/madpakkehus ved den allerede 
eksisterende legeplads ved den gamle skole. 

Projektet koster i alt 215.000 kr., men da idrætsforeningen efterhånden er godt 
bemidlet, er det meningen at foreningen vil poste 100.000 kr. i projektet, da vi 
håber det er nogle ting, som vil komme alle i Kvong og omegn til gode. 

Senere drømmer vi også om at lave nogle naturstier omkring Engparken. Det er 
et projekt som skal skrives i vores udviklingsplan, og som der skal søges fonde til 
at få realiseret.  

Vi ved jo endnu ikke  
om det kan lykkes,  
men vi håber og tror. 
Dette er blot en lille orientering om, 
hvad vi går og drømmer om  
i foreningerne. 
 
Mvh 
Kvong Idrætspark 
Kvong gamle skole 
Sogneforeningen 
KIF 



Gudstjenesteplan 

Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

Søndag d. 1. sept. 
11. s. e. trin 

9.00 10.30   Ann 

Tirsdag d. 3. sept. 
14.30 

Høst, plejehjem-
met 

    Ann 

Søndag d. 8. sept. 
12. s. e. trin. 

        

Søndag d. 15. sept. 
13. s. e. trin. 

10.30, Høst 9.00   Ann 

Søndag d. 22. sept. 
14. s. e. trin. 

9.00 10.30, Høst   Ann 

Onsdag d. 25. sept     19.00 Jagt Ann 

Søndag d. 29. sept. 
15. s. e. trin. 

10.30 9.00   Ann 

NYT  NYT  NYT  

Et nyt tiltag i Kvong Kirkehus  

Vi forsøger at starte en hyggecafe op i Kvong Kirkehus, 
hvor vi vil mødes for at spille brætspil, snakke og hygge os 
sammen over en kop kaffe. 
  
I tillæg vil der være mulighed for at sidde og strikke til Røde Kors. 
  
Første gang er onsdag, den 18. september kl. 14,30 – 16,30 
  
Efterfølgende er det: 
Onsdag, den 23. oktober 2019 
Onsdag, den 20. november 2019 
  
Kom og vær en del af det gode fællesskab.  

Kvong Menighedsråd 



Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

4/9 Menighedsrådet Kaffe i kirkehuset Kvong Kirkehus 10.00 

12/9 
Ældresag/

menighedsrådene 
Højskoledag Lunde Kro 10.00 

12/9 4H Klar parat til Dyrskue Outrup Skole 16.00 

14/9 4H 
Dyrskue 

60 års jubilæum 
Hindsig Ridecenter 9.00 

17/9 Nørkleklubben Strikning mv. Kvong gl. skole 19.00 

18/9 Menighedsrådet Brædtspil & hygge Kvong Kirkehus 14.30 

18/9 Støtteforeningen Generalforsamling Multihuset 19.30 

26/9 Menighedsrådet Læseklub Kvong Kirkehus 19.00 

26/9 Landsbyklyngen Workshop 2 Gymnastiksalen  

27/9 KIF Cocktailaften Gymnastiksalen 19.30 

Aktivitetskalender 

Formiddagskaffe i Kvong Kirkehus.  

Vi begynder efter sommerferien onsdag, den 4. september kl. 10,00 – 11,00 
  
og derefter: 
onsdag, den 2. oktober 2019 
onsdag, den 6. november 2019 
onsdag, den 4. december 2019 
  
På gensyn 
samme tid og sted 



Læseklub i Kvong.  

Sæsonen begynder igen torsdag, den 26. september 2019 kl. 19,00 
I Kirkehuset hvor vi taler om bogen KVINDERNE FRA THY af Maria Helleberg   
Derefter: 
Torsdag, den 31. oktober 2019 
Torsdag, den 28. november 2019  

Alle er velkomne.  

Kvong Menighedsråd 

Cocktailaften med Vinspecialisten 

D. 27/9 er der Cocktailaften i gymnastiksalen i Kvong kl. 19.30 

For 150 kr. pr. næse får man 5 forskellige cocktails og lidt snacks. 
Man kan få opskriften på de forskellige cocktails med hjem og der er mulighed for 
at købe gode tilbud af Vinspecialisten. 
Senere på aftenen kan man købe en øl eller vand  
arrangementet slutter senest klokken 24. 

Tilmelding til Lene Højris tlf. 23410385 senest d. 18/9 
(Betaling sker ved indgangen) 

Velmødt 
KIF 

Høstgudstjeneste og menighedsmøde i Kvong. 

Høstgudstjeneste søndag den 22. september 2019 kl. 10,30.  

Efter Gudstjenesten er der åbent menighedsmøde i Kirkehuset, 
Hvor menighedsrådet er vært ved en let anretning.  

Kvong Menighedsråd 



Indkaldelse til generalforsamling for støtteforening 

d. 18/9-19 kl 19.30 i Multihuset 

Dagsorden 

• Valg af dirigent og stemmetællere 

• Bestyrelsen aflægger beretning 

• Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

• Fastsættelse af kontingent 

• Indkommende forslag 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter  

• På valg er Majbritt Nielsen og Heidi Reersdorff 

• valg af revisorer 

• Skal støtteforeningen nedlægges? 

• Eventuelt 

Sammenlægning på skolegrunden. 
De to bestyrelser for Kvong Gl. Skole og Aktiv Kvong arbejder hen imod en 
sammenlægning. Det sker fordi generalforsamlingerne i begge foreninger 
har bedt bestyrelserne om at gøre det. 
Grunden er at de to foreninger har næsten samme formål, 
har samme gruppe af medlemmer og er meget afhængige af hinanden. 
Der vil også kunne laves et par besparelser og nogle forenklinger 
hvis der kun er én ejer på grunden. 
Vi vil gerne give alle interesserede en mulighed for at komme med input 
til processen og stille spørgsmål, og derfor holder vi et åbent møde på 
Kvong Gamle Skole onsdag den 9. oktober kl. 19.30. 

 
Har du spørgsmål inden mødet må du gerne kontakte: Peter Roesgaard (6111 1183),                  
Rene Højris (2324 8461), Niels Jeppesen (2060 8636), Tommy Amstrup (2013 5675)                 
eller Claus Larsen (4087 0531). 



En hilsen fra Kvong Børnehus. 

Sommerferien er nu vel afviklet og børnene er tilbage. 
Det er dejligt at have fuldt hus igen med masser af glade børn og voksne. 
En sommerferie hjemme med mor og far lader batteriet op 
så de er klar til dage med leg og læring. 
 
Vi er igen startet op med Naturskole hos Søren Brydsø, 
hvilket er så spændende for både børn og voksne. De dage er altid et stort hit, 
hvor børnene glade fortæller om de nye ting, de har lært om naturen.  
Derudover har vi modtaget et par nye børn hen over sommeren 
og alle har fint fundet deres plads i huset. Hjertelig velkommen til dem. 
 
Bestanden i hønsehuset var blevet noget reduceret de sidste måneder 
men for en uge siden fik en af hønsene 2 små søde kyllinger, 
som vi alle studerer dagligt og glæder os over.  
 
En af årets faste traditioner i Kvong Børnehus er grillfesten 
for børnene og deres familier. 
Det plejer at være en virkelig hyggelig dag med snak, leg og samvær. 
Det er i år d. 30/8. 
 
Støtteforeningen har foræret os penge til forskellige fornyelser samt aktiviteter.  
Tusind tak for det ,siger vi alle herfra.  
Glade september hilsner fra alle os i Vores Allesammens Børnehus. 









Sportsugen 2019 
 

Sportsugen bød på som altid på rigtig mange aktiviteter, sport,  banko, hygge, dans 
og musik, revy, hoppeborg til børnene, ansigtsmaling , 
foredrag og meget mere. Traditionen tro udpegede KIF årets  
Kvongborger på baggrund af begrundede indstillinger fra foreningerne i Kvong, og i 
år faldt valget på Lene Højris, som gør et stort arbejde og er fuld af initiativ.  
Her lidt billeder fra  sportsugen. 



Når storken skal op 
For den lille ny 

Kontaktes Tove Kruchov Nielsen 

Tlf. 61 65 42 32 

Booking af bålhytte  
Ønskes bålhytten til fest eller andre arrangementer, 

kan den bookes ved Ejvind Nielsen 

 Tlf.23 23 31 53  

Vedrørende udviklingplan for landsbyklyngen 

 
Første workshop var: 

Torsdag den 29 august i Lydum 

 

De næste 2 Workshop er 
Torsdag den 26. september i Gymnastiksalen på Kvong gamle skole 

 Torsdag den 31. oktober i Lunde  

Se Kvong.dk 



      

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. September 

E-mail: kvongposten@outlook.dk 
 

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


