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STØT OP OM KIRKEN - KOM TIL ORIENTERINGSMØDE 

Støt dit lokale menighedsrådsvalg 2020 
og få indflydelse på din kirkes liv i fremtiden 

Kom og hør mere om, hvordan du kan være med til at gøre en forskel 
og aktivt medvirke til mere fællesskab i lokalsamfundet. 
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de 
bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. 
Ud over aktiviteterne og det at være en repræsentant for menigheden 
er der andre spændende opgaver, hvor du kan være med til at bestemme, 
hvad der skal ske fremadrettet i dit lokale sogn. 

Kom til offentligt orienteringsmøde 
og hør mere om mulighederne i dit lokale menighedsråd 
Tirsdag, den 18. august 2020 kl. 19,00 i Kirkehuset 

Kvong Menighedsråd 

AFLYSNING: 

Sogneudflugt, lørdag den 19. september 2020 
til Digegrevens gård i Ballum er desværre aflyst på grund af COVID 19. 

Kvong Menighedsråd 



Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

5. juli 
4. s. e. trin. 

10.30     Kasper Bøtker 

12. juli 
5. s. e. trin. 

  9.00   Kasper Bøtker 

19. juli 
6. s. e. trin. 

        

26. juli 
7. s. e. trin. 

9.00 
10.30  

i Outrup Kirke 
  Ann Andersen 

Gudstjenesteplan 

Aktivitetsplan 

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

25/7 KIF Mini sportsuge Kvong Stadion 13.00 

29/8 Kvong Medborgerhus Udstilling mv. Medborgerhuset 11.00 

Kvong Medborgerhus  
Kvong medborgerhus holder åbent hus med afsløring af kunstværk udenfor, 
udstillinger indenfor og forskellige aktiviteter rund om bygningerne. 
Det foregår den 29. august fra kl. 11.00 til ca. 15. Øvrige foreninger vil få  mulighed 
for at koble sig på, som det var planlagt ved det udskudte forårsmarked. 
Fuldt program kommer i senere Kvongposten, 
men skriv det gerne i kalenderen allerede nu. 

  
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 



Kvong mini sportsuge 2020 
Lørdag d. 25-7 kl 13.00 mødes vi på stadion. 
Der bydes velkommen og vi synger en sang. 
 
Derefter skydes Tour de Kvong i gang. 
Det vil være en udvidet udgave, men alle vil kunne deltage. Store som små. 
 
Derefter vil der være fælles spisning på stadion og evt. skolegården. 
Alt efter retningslinjer samt antal. 
Maden vil komme udefra og er med forudbestilling. Betales på dagen. 
Der kan købes drikkevarer. Medbragt mad og drikkevarer er ikke tilladt. 
 
Derudover vil der være et virtuel løb/gå i uge 31 med tilhørende medalje.  
Medaljen er guld med bånd. 
Der er inskription på bagsiden: Kvong løbet 2020 5 km.  
Løb inkl. medalje koster 75,- pr. pers. 
 
Da løbet er virtuel, skal du bare i løbet af ugen løbe 5 km. Du må meget gerne 
poste et billede af dig selv/familien på Karma i Kvong i løbet af ugen.  
 
Da situationen er lidt speciel i år pga. corona, vil det være en god ide, at holde 
dig orienteret på Karma i Kvong. 
 
Der vil vi skrive, hvis der kommer ændringer. 
 
Tilmelding til mad: Lilian 29 86 91 71 
Tilmelding og betaling til løb: mobilpay 94434 (husk navn) eller til Lilian 
 
Vel mødt KIF og festudvalget ☺ 

Kvong sogneforening orienterer 
Grillhytten på Kvong stadion må benyttes af alle, og det er gratis at bruge den.  
Hvis man vil reservere hytten, kan man kontakte Ejvind Nielsen på tlf. 23 23 31 53. 
Der vil være adgang til toiletbygning i sommerhalvåret. 
Derudover aftaler man med Ejvind om adgang til toiletter i Medborgerhuset. 
Regler ved brug af Hytten:  
Grillhytten og området skal behandles ordentlig. 
Det der bringes til hytten og området, har man selv ansvar for at få fjernet igen.  
Vær opmærksom på at der ikke er affaldsspande, så medbring selv affaldssække.  
Toilettet skal gøres rent efter brug. 
Der vil være spand, rengøringsmiddel og klude til rengøringen.  
Vi vil forsøge at der altid er toiletpapir.  
 
Med venlig hilsen sogneforeningen. 



Kvong Sogneforening-beretning 
Onsdag d 17/6 2020 afholdt Kvong sogneforening generalforsamling. 
Bestyrelsen forblev uændret da Jørn Peter Adolphsen og Tove Nielsen blev genvalgt. 
 
Formandsberetning: 
Et år er gået siden jeg startede i Kvong sogneforening, og det har været et spændende 
år, med spændende udfordringer man lige skulle have styr på.  
Vi startede med vores tur ud i naturen sammen med Søren Brydsø og senere var det 
Sankt Hans ved bålhuset. Vi var godt tilfreds med fremmødet til begge arrangementer 
men selvfølgelig jo flere jo beder. Til Sankt Hans arrangementet valgte vi at få en bål-
taler og denne gang blev det Egil Hvid Olsen. Vi synes, det blev en rigtig god aften, så 
vi er ret enige om at vi også fremover vil have en båltaler.     Så nærmede julen sig og 
vi fik vi styr på juleudsmykning og juletræ. Her fik vi stor hjælp af Jørgen Jensen og et 
fint juletræ af Maibrit og Carsten Nielsen.  
Så har vi vores skønne Engpark som er et dejligt sted til en hyggelig gåtur. Det kan vi 
især takke Svenning Hansen for, som gør et flot stykke arbejde. 
Og så gik det hele lige som i stå pga. Corona. 
Vi havde ellers planer om at prøve at lave et grundlovsmøde, endnu engang en tur ud 
i naturen sammen med Søren Brydsø og Sankt Hans. 
Også bestyrelsesmøderne blev sat på standby, men vi er så småt startet op igen,  
og arrangementerne vender stærkt tilbage til næste år.  
Og så har vi arbejdet med en velkomstpakke til dem der fremover flytter til Kvong.  
Vi er faktisk lige blevet færdig med den og kan snart overrække den første pakke. 
 Vi kunne godt ønske lidt flere medlemmer i Kvong sogneforening. 
Det kan man selvfølgelig altid, men vi synes det går den forkerte vej.  
Vi håber vi fremover kan skabe mere opmærksomhed på, hvad det er vi går og laver, 
og at det kan skabe mere interesse.   
Vi søgte brandkassen om midler til at få gjort lidt ved bålhuset, så det ikke trækker så 
meget ind. Vi har fået 15000 kr. og arbejdet er allerede i gang. Vi siger mange tak til 
Brandkassen. Bålhuset og vores shelter trænger også til maling og til det har  
Kvong Idrætspark bidraget. Så det er rigtig dejligt. Tak for det.  
Vi kan kun opfordre alle til at komme op til bålhuset d.27/6 til vores arbejdsdag,  
der er nok at gå i gang med. Vi søgte også Andelskasse fonden om hjælp til  
projektet stisystem i Kvong mose, som Kristian Therkildsen har lagt meget arbejde i.  
Her har vi fået 40000 til bl.a. låger og bordbænkesæt. Tak til Sparekassen for det. 
 
Fortsættes næste side. 
  
 

 

Beretning fortsat 

Sideløbende med foreningsarbejdet i sogneforeningen, har vi arbejdet i en styre-
gruppe sammen med repræsentanter fra Lydum og Lunde. De tre byer er gået sam-
men i en landsbyklynge, som sammen har skabt en udviklingsplan for området.  
Planen blev til gennem tre møder, først i Lydum dernæst i Kvong og til sidst i lunde. 
Her blev det også vedtaget at landsbyklyngen skulle have navnet Trekløver Vest. Pla-
nen er netop blevet godkendt af byrådet hvilket betyder at vi fremover kan søge 
midler fra kommunens udviklingsfond. Planen har været lagt ud på Kvong karma og 
er netop blevet færdig i en fysisk udgave. Det har taget længere tid pga. Corona, og 
planen var at vi sammen ville præsentere den til en lille reception. Arbejdet i styre-
gruppen er netop startet op igen så vi må se. Det har været spændende at være en 
del af og jeg tror det vil styrke os fremover at vi står sammen. Både når det gælder 
de individuelle ønsker for vores by, men også mht det der giver mening at gøre sam-
men. Det har været spændende at være en del af Trekløver Vest og jeg vil gerne tak-
ke resten af styregruppen for godt samarbejde.  
Vi har i sogneforeningen prøvet at arbejde for at Kvong bliver ved med at være en by 
med liv, og muligheder for at mødes til sociale arrangementer. Vi vil gerne at tilflytte-
re føler sig velkommende og at de har et sted/person hvortil de kan henvende sig for 
at få besvaret spørgsmål om livet i Kvong. Men det kan sogneforeningen ikke gøre 
alene og derfor vil vi gerne sige tak for godt samarbejde til de øvrige foreninger her i 
Kvong. Vi har hver især vores område, som vi arbejder for men alle arbejder vi for 
Kvong Song. Og det kræver samarbejde og der har vi, og vi tror det kun bliver mere 
fremover. Det håber vi. Men endnu engang tak til jer alle. 
Jeg startede i Sogneforeningen for et år siden og blev kastet ud i rollen som for-
mand. Det var med sommerfugle i maven for hvad var det her for noget og hvad blev 
der forventet af mig. Men det er faktisk gået meget nemt og det har helt sikkert no-
get at gøre med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Jeg vil gerne sige tak for samar-
bejdet, tak for at i er gode til at byde ind og tage ansvar, tak for støtte i mit arbejde 
som formand og ikke mindste tak for hyggelige, sjove men også seriøse møder.  
Og så er der også alle de, som har hjulpet eller givet andet bidrag f.eks.  bagt en ka-
ge, slået græs og meget andet. Tusind tak til jer alle. 
På sogneforeningens vegne 
Ulla Tromborg 


