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Gudstjenesteplan 

Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

6. marts 
1. s i fasten 

10.30 9.00  Ann 

13. marts 
2. s i fasten 

9.00 10.30  Ann 

20. marts 
3. s i fasten 

10.30 9.00  Ann 

23. marts 19.00   Ann 

27 marts 
Midfaste 

    

3. April 
Mariæ bebudelses dag 

10.30 9.00  Ann 

Det sker i Kvong Kirkehus: 
Formiddagskaffe onsdag den 2/3 klokken 10.30-11.30  

Læsekreds den 31. marts kl. 19.00 

Udflugt mandag den 28 marts 

Kvong menighedsråd arrangerer en aften til Esbjerg Evangeliet :Et 140m2 stort  
vægmaleri, der fortolker bibelen i billeder og tekst i et moderne sprog.  
Kunstværket er udført af kunstneren Erik Hagens. 
Vægmaleriet befinder sig på UC -Syd Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø. 
Til at introducere maleriet kommer Egil Hvid Olsen -  
han har tidligere skrevet en bog om værket. 
Vi mødes på skolen på Degnevej kl. 19.00  
Fælles kørsel i private biler, fra Kvong Kirke kl. 18.10.  Pris: 40,00 kr. 
Menighedsrådet har kaffe med.  
Tilmelding til Claus Larsen 40870531, Anni Vad 51903243, 
senest fredag den 25. marts. 

Alle er velkomne. 



Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

Onsdage Jytte-Sonja-Dolly Gåture Bålhytten 9.00 

2/3 Menighedsrådet Formiddagskaffe Kirkehuset 10.30 

10/3 KIF Generalforsamling Medborgerhuset 19.00 

13/3 Medborgerhuset Hjælperfrokost Medborgerhuset 12.00 

14/3 4H Generalforsamling Medborgerhuset 19.00 

23/3 
Blåbjerg  

Udviklingsråd 
Generalforsamling 

Lindvig i 
Lønne 

18.00 

28/3 Jagtforening Generalforsamling Lunde Kro 18.00 

28/3 Menighedsrådet 
Udflugt 

Esbjerg Evangeliet 
Kvong Kirke/ 
Degnevej 16 

18.10/ 
19.00 

25/3 Sogneforening Kaffe & samvær Multihuset 15.00 

31/3 Menighedsrådet Læsekreds Kirkehuset 19.00 

6/4 Kvong Børnehus Generalforsamling Børnehuset 19.30 

10/4 
Børnehusets 

venner 
Forårsmarked Skolegården 11.00 ? 

20/4 Sogneforening Generalforsamling Medborgerhuset 19.00 

     

Aktivitetsplan 

Kif´s generalforsamling 10/3-22-Kvong medborgerhus klokken 19 
Fuld mødeindkaldelse med dagsorden kan ses 
i februar nummeret af Kvongposten, og på Kvong.dk 



Kvong- Lunde jagtforening. 

Generalforsamling d. 28 marts kl. 18 00. på Lunde kro dagsorden ifølge lovene. 

Tilmelding til spisning til Knud 22732302 senest 26 marts.. 

Kvong- Lunde jagtforening  
vil gerne takke lodsejerne for, at vi må gå på deres jorde efter mårhunde og ræve. 

Hvis man ser mårhunde må man gerne kontakte jagtforeningen 

Hjørngaard Vintage: 

Foråret er på vej hos Hjørngaard Vintage, og jeg får løbende nye varer hjem. 
Så kom endelig forbi engang i mellem og se, hvad der rør sig i butikken. Og ellers 
husk, at du jo altid kan bestille blomster, gavekurve og de andre ting fra butikken på 
forhånd. Vi laver/pynter efter dine ønsker, også i medbragte vaser og lignende.  

TILMELDING TIL BLOMSTERKURSUS! 

Vi afholder 2 blomsterkurser før påske: 

Onsdag den 23. marts kl. 18.30 - 21.30:  
Udendørs påskedekoration med bl.a. forårsløg 

Onsdag den 30. marts kl. 18.30 - 21.30:  
Indendørs påskedekoration med bl.a. håndmalede æg 

Begge kurser er inkl. alle materialer og instruktør er Eva Jensen, 
alias ‘Mormor fra Lyne’.  

Pris 495 kr. pr. aften, som betales ved tilmelding til mobilepay nr. 181661.  
Prisen er tillige inkl. kaffe/te og hjemmebagt brød.  

Tilmelding via sms til 23465996. Bliver man forhindret finder man selv sin afløser. 
Pengene gives ikke tilbage, men materiale kan selvfølgelig afhentes.  

Vent ikke for længe med tilmelding! Jeg glæder mig til, at vi ses!  

 
Med venlig hilsen  Alice Hjørngaard 
Indehaver af Hjørngaard Vintage 
 

 



Generalforsamling i Kvong 4h mandag den 14 marts 2022  kl.19.  

mød gerne op i Kvong Medborgerhus med forslag til hvad vi skal lave i 4h i år . 





Her bor vi: Oplevelsessti i Kvong Mose. 
Vi er så glade for at kunne annoncere at det er lykkes os at indsamle pengene så vi 
kan gå i gang med oplevelsesstien i Kvong mose. 
Tak til Varde kommune pulje til realisering af udviklingsplaner, Norlys vækstpulje, 
Friluftrådet og sidst men ikke mindst Nordea-fonden. Samlet har vi fået 1415000 kr. 
Men vi har også fået hjælp fra lokale folk. Peter Roesgård, Kristian Therkildsen og 
Lisbet Møller Jepsen alle har ydet en stor hjælp til at få styr på alle formaliteterne. 
Ligeledes har Kristian Therkildsen, Niels og Lisbet Jepsen, Hanne og Anders Kristian 
og Mette og Thomas lagt jord til projektet. Stor tak til jer alle. 
Til foråret vil vi lave et arrangement nede i Kvong Engpark, 
hvor I kan høre mere om projektet.  
Mvh Kvong sogneforening.  

Kaffe i multihuset. 
Kvong sogneforening vil gerne invitere på en kop kaffe i multihuset. 
-Er du tilflytter som gerne vil høre om livet i Kvong. 
-Har du boet her mange år og vil du gerne dele dine oplevelser med andre. 
-Eller har du bare lyst til en kop kaffe, et stykke kage og hyggeligt samvær. 
Så ses vi i multihuset fredag d. 25/3 fra kl.15,00 – 17,00 
Adressen er Langgade 64.  



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. marts 

E-mail: kvongposten@outlook.dk 

Aktivitetskalenderen i bladet er for 2 måneder. 




