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Formiddagskaffe. 
Den 1. december kl. 10.30-11.30 i kirkehuset 

Luciagudstjeneste. 
Søndag den 12. december kl. 14.00, får vi besøg fra Lunde-Kvong skole, 3. klasse, 
Som gerne vil gå Luciaoptog i kirken for os. Det er 3. søndag i advent, 
og efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær med æbleskiver m.m. i kirken. 

Nytårsskål. 
1. januar kl. 15.00 er der Gudstjeneste, hvor vi efterfølgende ønsker hinanden 
Godt nytår med et glas og kransekage. 

Salmesangaften. 
I Nørre Nebel kirke onsdag den 15. december kl. 19.00. Alle er velkomne. 

Lørdagsdåb. 
Der er mulighed for lørdagsdåb den 22. januar. 



Gudstjenesteplan 

Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

5. dec 
2.s. i advent 

    

12. dec. 
3. s. i advent 

10.30 
14.00 
Lucia 

 Ann 

19. dec. 
4. s. i advent 

9.00 10.30  Ann 

24. dec. 
Juleaften 

16.00 14.30 13.00 Ann 

25. dec. 
Juledag 

10.30   Ann 

26. dec 
2. juledag 

 10.30  Ann 

1. januar. 
Nytårsdag 

16.30 10.30  Ann 

Onsdags gåture  

Onsdag d. 15. December er vi vært med kaffe og rundstykker og lidt julegodter i 
bålhytten efter vi har gået fra kl. 9.00 – 10.00.  
Hilsen 
Jytte – Dolly – Sonja 

Kvong-Lunde Jagtforening 
Banko spil på Lunde kro d. 6 dec. kl. 19 00. 

Mårhunde og rævejagt 23 januar. 



Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

Alle 
Onsdage 

Jytte-Sonja-Dolly Gåture Bålhytten 9.00 

1/12 Menighedsrådet Formiddagskaffe Kirkehuset 10.30 

5/12 
Børnehusets  

venner 
Julebanko Gymnastiksalen 14.00 

6/12 
Kvong/lunde 
Jagtforening 

Banko Lunde Kro 19.00 

9/12 Nørkleklubben 
Håndarbejde/ 

hygge 
Medborgerhuset 19.00 

12/12 Menighedsrådet Luciagudstjeneste Kvong Kirke 14.00 

8/1 4H 
Skøjtetur 
4H børn 

Søskende, forældre 

Foregår i  
Esbjerg 

10.00 

12/1 KIF Højskolesang Gymnastiksalen 19.30 

23/1 Jagtforeningen 
Mårhunde/ 

rævejagt 
? ? 

Aktivitetsplan 

Højskolesang. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen onsdag d. 12/1, hvor Per er tilbage i Kvong, 
og vi skal  synge fra den nye Højskolesangbog. 

Arrangementet er i gymnastiksalen og vi begynder 19.30 
Du har mulighed for at ønske dine yndlingssange. 

Entré 50 kr. og så får du kaffe og kage. 

Vi ses. 

KIF 



Kære alle beboere i Kvong og omegn. 
Nu er det snart december og tid til masser af hyggeligt samvær med kollegaer, 
familie og venner. 

Hos Hjørngaard Vintage er vi klar til julen, og på grund af højtiden holder vi åben de 
3 første søndage i december fra kl. 10-14.  

Husk at du kan finde julegaver, advents- og kalendergaver, samt gaver til pakkele-
gen hos Hjørngaard Vintage. Vi har rigtig gode og fine gaver i alle prisklasser.  

Husk også, at vi gerne pynter dine egne fade og krukker op til jul og advent. 
Bare kom med dem i god tid, og du får dem flotte og friske tilbage på det tidspunkt, 
du ønsker.  

Hvis du gerne vil købe julebuketter og julekurve, må de meget gerne bestilles i god 
tid, så vi er sikre på at have varer nok hjemme til højtiden.  

Med ønsket om en rigtig dejlig december til alle! 

 
  Med venlig hilsen Alice Hjørngaard 
  Tlf. 23 46 59 96 
  mail: alice@hjorngaard.dk                                      

Hjælp! 
Der kommer heldigvis en del nye tilflyttere til Kvong Sogn. 
Sogneforeningen byder de nye borgere velkommen med en velkomstpakke. 
Men os i sogneforeningen opdager ikke nødvendigvis alle nye der kommer til 
og derfor vil vi bede om hjælp, så alle tilflyttere kan føle sig velkomne. 
Har du kendskab til at nogen er flyttet til sognet for nylig, eller får du det, 
vil vi bede dig kontakte vores formand i Sogneforeningen:  
Ulla Tromborg, tlf. 21 25 26 31 
Mange tak for hjælpen. 



Kvong Sogneforening takker for året der gik! 
Årets afslutning begynder at nærme sig, 
og i den anledning vil vi kigge tilbage på året der gik. 

Coronaen kom til at stoppe for nogen af de arrangementer vi havde i foråret, 
men vi fik da afholdt Sankt Hans fest som var godt besøgt. 

Vi har også i år fået en del nye tilflyttere til sognet, og vi har i sogneforeningen igen 
været rundt og byde alle velkommen, med en lille velkomstpakke. 
Vi håber I vil falde godt til, og at det i 2022 bliver endnu nemmere at komme ud og 
møde lokalbefolkningen. 
Til jer der er mere hjemmevant, husk at tage jeres nabo med 
når i drager afsted til de forskellige arrangementer. 

Vi har også været en tur på Kammersgård, hvor vi havde en hyggelig aften i Treklø-
ver Vest. Vi var en tur rundt på gamle stier mens Jørn fortalte og nød bagefter synet 
af Jørn og Vibses mange georginer og et stykke kage. 

Vi arbejder stadig ihærdigt med at samle penge ind til projektet i Kvong mose. 
Vi håber at vi i 2022 har fået indsamlet det vi skal bruge. 
Vi har været så heldige at vi har fået del i overskuddet fra Lilholt koncerten. 
Vi har modtaget 15000 som skal bruges til en plæneklipper 
og vi sender en stor tak til Idrætsforeningen. 

Vi har arbejdet en del med træerne i vestenden af byen. Vi har nu fået udskiftet de 
træer der var gået ud og håber nu at problemerne er løst. 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle der har hjulpet os i løbet af året. 
Det sætter vi stor pris på. Vi vil også gerne sige tak for godt samarbejde til alle 
foreninger i Kvong, og tak til børn og voksne i Kvong børnehave for at hjælpe med at 
bringe Kvongposten ud i Kvong by. 
Også tak til Børnehavens venner, menighedsrådet og Kvong Idrætsforening for at 
hjælpe med at få Kvongposten ud uden for byskiltet. 
Efter at have slået græs i Engparken i rigtig mange år har Svenning valgt at stoppe. 
Vi vil gerne sige tusind tak for din store hjælp, gennem alle disse år. 
Med disse ord vil vi ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår. 
Hilsen Kvong Sogneforening 



Bemærk-der startes forfra på en frisk og bar væg idet nye år,   
Men kontakt endelig Tove, hvis der kommer en lille ny baby . 



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 for 2 måneder. 




