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Kvong Menighedsråd 

Byder på formiddagskaffe, 
Julehygge og en julehistorie 
Onsdag den 4. december 
Kl. 10.00-11.30 i Kirkehuset. 

Husk Julekoncert 

Søndag den 1. december klokken 19.00 
I Kvong kirke med søskendekoret Olesen. 
Se omtale i Kvongposten for november. 
Gratis entré. 

Vi ses 
Kvong Menighedsråd 

Vi synger Julen ind: 

Vælg en julesalme; 

Der er stillet en postkasse op i Kirkens våbenhus.  
Her kan du lægge en seddel med navnet på en julesalme, 
du gerne vil synge i Kvong Kirke 

Onsdag den 18. december kl. 19,00. 

Du kan også sende dit forslag  
Til præsten på email: 

Ann@km.dk 

Vi ses. 
Kvong Menighedsråd 

mailto:Ann@km.dk


Gudstjenesteplan 

Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

Søndag d. 1. dec. 
1.s. i advent 

10.30 19.00 
Koncert 

  Ann Andersen 

Søndag d. 15. dec. 
3. s. i advent 

13.00 
Juleoptog 

10.30 
med kirkekaffe 

  Ann Andersen 

Søndag d. 22. dec. 
4. s. i advent 

10.30 9.00   Ann Andersen 

Tirsdag d. 24. dec. 
Juleaften 

16.00 14.30 13.00 Ann Andersen 

Onsdag d. 25. dec. 
Juledag 

10.30 9.00   Ann Andersen 

Torsdag d. 26. dec. 
2. juledag 

  10.30   Thue R. Jensen 

Onsdag d. 1. jan. 
Nytårsdag 

16.30 15.00 
med nytårsskål. 

  Ann Andersen 

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

1/12 
Børnehusets 

venner 
Bankospil Gymnastiksalen 14.00 

1/12 Menighedsrådet 
Søskendekoret 

Olesen 
Kvong Kirke 19.00 

4/12 Menighedsrådet 
Julehygge & 
julehistorie 

Kirkehuset 10.00 

9/12 
Kvong/Lunde 
Jagtforening 

Banko Lunde Kro 19.00 

18/12 Menighedsrådet Vælg en julesalme Kvong Kirke 19.00 

Aktivitetskalender 



Kvong-Lunde Jagtforening 

07-12 Snittrup jagt kl. 9.30 kun for medlemmer. 
09-12 banko kl. 19.00 Lunde kro. 

Knud Andersen 
tlf. 22732302 

Motion under åben himmel. 

Er du til frisk luft og fuglefløjt,  
så skal du med til Motion under åben himmel i 2020. 
Vi begynder torsdag d. 16/1 på Kvong stadion klokken 9.00 
Medbring gerne en kande kaffe/the, så hygger vi lidt bagefter. 
Du har mulighed for at prøve gratis tre gange. 
Ved spørgsmål kontakt Anni Vad 51903243 

Kvong Børnehus 

Kære alle. 

Snart banker december på med al dens hygge og nærvær.  
Vi glæder os her i huset til at hente de meget populære nisser, 
der jo har boet i skoven siden sidste jul. Børnene glæder sig til  
at få nisserne med på besøg derhjemme og mon ikke de så laver lidt nisseballade:-)  

En anden af vores faste traditioner i december er vores bedsteforældredag  
hvor børnene viser deres sted frem til bedsteforældrene og andre interesserede.  
En dejlig dag for store og små.  

Forældre og søskende skal ikke snydes og derfor bydes de velkommen  
til forældreklippe-dagen med æbleskiver, gløgg og hygge. 
December rundes af med gudstjenesten og børnejulefrokost.  
Ingen af arrangementerne kan undværes for ellers bliver det ikke rigtig jul:-) 

Vi har det godt i Kvong Børnehus og gør fortsat alt for  
at børnene synes at det er deres sted.  
Deres sted hvor der altid er tid, rum og plads til udvikling 
med masser af omsorg og leg. 

Vi vil alle, både store og små benytte lejligheden til at ønske alle  
en rigtig glædelig og dejlig jul samt et lykkebringende og godt nytår:-) 



      

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. december 

E-mail: kvongposten@outlook.dk 

Aktivitetskalenderen i bladet er kun for én måned. 
I kalender på Kvong.dk kan ses alle kendte begivenheder. 


