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Formiddagskaffe i Kvong Kirkehus.   

 

Onsdag, den 6. november 2019 
kl. 10.00 – 11.00   

Kvong Menighedsråd 

Hyggeeftermiddag i Kvong Kirkehus 

Onsdag, den 20. november 2019 kl. 14,30 -16,30 
Vi mødes for at hygge med brætspil, snakke og strikke til 
Røde Kors over en kop kaffe.  

Vi glæder os til at se Jer.  
Kvong Menighedsråd 

LÆSEKREDS I KVONG KIRKEHUS. 

Torsdag, den 28. november, kl. 19,00 – 21,00 

Lucia bliver ikke til noget i Kvong i år. 

Vi er desværre blevet nød til at droppe Lucia arrangementet i år. 
Det har ikke været muligt at finde et tidspunkt mellem de øvrige 
arrangementer som finder sted, ikke bare i Kvong, men også i Lunde og Lyne. 
Men vi arbejder videre mht. 2020. 

Kvong Menighedsråd og Kvong Sogneforening 



Gudstjenesteplan 

Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

Søndag d. 3. nov. 
Alle helgens dag 

16.00 14.30 10.30 Ann  

Søndag d. 10. nov. 
21. s. e. trin. 

        

Søndag d. 17. nov. 
22. s. e. trin. 

9.00 10.30   Ann  

Søndag d. 24. nov. 
Sidste s. i kirkeåret 

17.00  
kirkesuppe 

    Ann  

Lørdag d. 30. nov.     
14.00  

Juletræ tændes 
Ann  

Søndag d. 1. dec. 
1.s. i advent 

10.30 19.00 koncert   Ann  

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

4-11 Landsbyklyngen Workshop (tilmelding) Gymnastiksalen 17.30 

6-11 Menighedsrådet Formiddagskaffe Kirkehuset 10.00 

14-11 Strikkeklubben Åben workshop Kvong gamle skole 19.00 

20-11 Menighedsrådet Hyggeeftermiddag Kirkehuset 14.30 

24-11 
Børnehusets 

venner 
Julemarked  

Træet tændes 
Kvong gamle skole 14.00 

25-11 
Aktiv Kvong 

Kvong gl. skole 
3 generalforsamlinger Lærerværelset 19.00 

28-11 Menighedsrådet Læsekreds Kirkehuset 19.00 

Aktivitetskalender 



ÅRETS JULEKONCERT 1. første søndag i advent 
MED SØSKENDEKORET OLESEN 
med pianist Preben Leth Kruse 

I KVONG KIRKE 
SØNDAG, DEN 1. DECEMBER 2019 KL. 19,00 
Søskendekoret Olesen er et familiekor. Koret består af 6 søskende, 1 søster 
og 5 brødre, der alle er født og opvokset på ”Toftegård” i Rodebæk der ligger 
ved Agerbæk. 
Søsteren, der er den ældste, er født i 1949. Herefter kom 5 raske drenge, den 
yngste er fra 1962. De tre af flokken – Preben, Flemming og Eyvin, virker i 
dag som kirkesangere i henholdsvis, Ovtrup/Lunde – Fåborg og Tjæreborg 
kirker.  
Interessen for sang og musik opstod i hjemmet, hvor både forældre og bed-
steforældre var gode sangere. Der blev sunget meget, og søskendekoret, der 
så at sige er født og opvokset med højskolesangbogen i hånden, har sunget 
sammen siden barndomsårene, og ved familiesammenkomster blev sangbo-
gen altid fundet frem.  
Koret har sunget og optrådt fast sammen i 18 år, de sidste 10 år med Preben 
Leth Kruse fra Skovlund som fast pianist, og har 18 – 20 arrangementer årligt.  
Koret optræder ved kirke- og adventskoncerter med danske og udenlandske 

julemelodier.  



Efterårshilsen fra Kvong Børnehus 

Her I Børnehuset går det bare derud af...  
Vi har 1 gang tilbage i vores fantastiske naturskole hos Søren Brydsø. 
Det har været super spændende og lærerigt for både børn og voksne.  
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak 
for al den engagement og tid, du har lagt i det Søren. 
Vi håber meget på at du har lyst til at gentage succesen engang. 

Desuden har vi igen været på besøg på Lyngparkens demensafdeling. 
Vi har lavet saltdej, sunget, spist sammen og lært nogle fantastiske menne-
sker at kende. Det er meget fascinerende at se hvor meget børn og ældre kan 
få ud af hinandens selskab. 

Snart nærmer julemåneden sig, hvor vi har vores faste traditioner her i huset. 
D. 24/11 er der årets julemarked i gymnastiksalen, hvor vi starter med at 
tænde det store juletræ. 
D. 28/11 skal hele Børnehuset ud og hente nisser i skoven efterfulgt af risen-
grød, når vi vender tilbage. 
D. 6/12 har vi klippedagen med julehygge for forældre i Børnehuset og 
d. 10/12 inviterer vi alle bedsteforældre og andre interesserede til  
bedsteforældredag i børnehuset. 

Vi glæder os meget til at nyde vintermånederne 
sammen med alle børn og forældre. 

Igen i år sælger Anders forskellige typer af gran udenfor børnehaven 
og når det er klar, laver vi et opslag herom i Karma i Kvong. 

Hyggehilsner fra Kvong Børnehus 

Åben workshop i Nørkleklubben. 

Har du brug for hjælp til dit næste strikkeprojekt, 
eller vil du gerne lære at hækle / strikke, 
så kom torsdag den 14. november kl. 19.00 i Kvong Gamle Skole 
Vi står klar til at hjælpe. 
Medbring garn, strikkepinde/hæklenål samt et krus til kaffe/the. 
Ingen tilmelding 
Vel mødt 
Har du spørgsmål så kontakt Tove: 6165 4232 



3 generalforsamlinger på én aften. 
Foreningerne Aktiv Kvong og Kvong Gamle Skole arbejder på en sammenlægning. 
Derfor indkalder vi til: 
Ekstraordinær generalforsamling i Aktiv Kvong, 
mandag den 25. november kl. 19.00. 
1.     Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
2. Beslutning om sammenlægning med Kvong Gamle Skole. 
3. Evt. 
Ordinær generalforsamling i Kvong Gamle Skole, 
mandag den 25. november kl. 19.15. 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
2. Bestyrelsen aflægger beretning. 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4. Beslutning om sammenlægning med Aktiv Kvong. (Punktet behandles kun 

hvis sammenlægningen er godkendt på Aktiv Kvongs generalforsamling.) 
--------------------------------------------- 
Hvis forslaget om sammenlægning godkendes springer vi pkt. 5 – 9 over, 
og går direkte til næste generalforsamling. 

 
5. Bestyrelsens forslag til budget forelægges til godkendelse. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
7.  Valg af revisor. 
8 Indkomne forslag 
9. Eventuelt 
 

Stiftende generalforsamling i ”Kvong Medborgerhus”, 
mandag den 25. november kl. 19.45 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
2. Forelæggelse af forslag til vedtægter. 
3. Debat og afstemning om vedtægter. 
4.  Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer i henhold til de nye vedtægter. 
5.  Evt. 
Alle tre generalforsamlinger er på ”det gamle lærerværelse”. 
Sammenlægningsudvalgets forslag til vedtægter vil blive lagt på kvong.dk 
senest 14 dage før. 
 
m.v.h. 
Bestyrelserne for Aktiv Kvong og Kvong Gamle Skole. 



Kvong-Lunde Jagtforening 

07-12 Snittrup jagt kl. 9.30 kun for medlemmer. 

09-12 banko kl. 19.00 Lunde kro. 

19-01 2020 rævejagt kl. 9.30 mødested Kvong smed. Gule ærter efter jagten. 

02-02 2020 ræveregulering kl. 9.30 mødested Lunde station 

22 -02 2020 ræverregulering kl. 9.30 mødested Kvong smed. 

03-02 2020 generalforsamling 18.00 Lunde kro med spisning. 

MVH Kvong-Lunde jagtforening 

Knud Andersen 
tlf. 22732302 

Kvong Støtteforening = Børnehusets venner (i Kvong) 
Så er vi kommet på den anden side af generalforsamlingerne.  
Kvong Støtteforening har fået nyt navn, BØRNEHUSETS VENNER (I KVONG) 
Vores formål nu, er kun at samle midler ind til børnehaven, 
så de fx kan få penge til deres årlige ture til svømmehallen, 
midler til at kunne få lidt nye større ting.  
Der er kommet nye vedtægter, som Claus Larsen har været behjælpelig at lave 1000 
Tak for det. 
Trine Hoelgaard er blevet valgt ind i bestyrelsen, 

og Tove Stokbæk og Tove Nielsen er valgt til suppleanter. 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 

                                                

                                                                                                           

 

Vi takker Majbritt Nielsen for godt samarbejde i mange år. 

HEIDI REERSDORFF  
Fomand 
reersdorff@gmail.com 
Tlf. 20669464 

TRINE HOELGAARD  
Sekretær 
thoelgaard@gmail.com 
28567894 

DEBBIE STRYHN MADSEN  
kasserer 
debbiemadsen95@hotmail.com 
Tlf. 40820276         

mailto:reersdorff@gmail.com
mailto:thoelgaard@gmail.com
mailto:debbiemadsen95@hotmail.com


Julebanko 
Børnehusets Venner i Kvong, afholder Bankospil 
søndag D.1/12 kl. 14.  gymnastiksalen. 
Der er 10 runder, hvor den 5. runde er børne-runde. 
Der er pause lige efter børnerunden. 
Der kan købes plader til 15 kr stk 
Der kan købes kaffe og kage i pausen.  
Vel mødt.  
Hilsen Børnehusets Venner 

Juletræstænding og Julemarked 
på Kvong gl. Skole Søndag den 24. november kl. 14.00 til 16:00 

 

 

Kl. 14.00 vil Børnehuset få hjælp fra julemandens hjælper til at tænde juletræet. 
Der skal også synges og danses om træet. 
 
 
 
 
 
Herefter åbnes julemarkedet. 
• Børnehusets venner sælger gløgg og æbleskiver. 

• 4H sælger bolsjer, adventskranse, kalenderlysdekorationer og juletræer. 
 
Udover dette vil der være forskellige boder - så kunne du tænke dig at sælge noget. 
Kom i god tid og sæt dit bord op i gymnastiksalen. 
 
Velmødt til en hyggelig eftermiddag på Kvong gl. Skole. 
 
Kvong Børnehus, Børnehusets venner og 4H 



      

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. november 

E-mail: kvongposten@outlook.dk 

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


