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Formiddagskaffe i Kvong kirkehus den 2/12-2020 er aflyst pga corona.  

Vi synger julen ind i Kvong kirke: 
Onsdag den 9 december kl. 19.00. 
Salmerne i første halvdel er fastlagt, men efter kaffepausen er der ønskekoncert. 
Husk at vi pga. Covid-19, følger de gældende regler. Dvs. maks. 22 personer i kirken. 
Vi ses. 

Julegudstjeneste 2020: 
Pga. Covid-19 har vi i år fået lov til at låne Form og Fritids store hal i Nørre Nebel til 
julegudstjeneste. Derfor bliver der fælles gudstjeneste for sognene Nørre Nebel,  
Lydum og Kvong, juleaftensdag kl 15.00. 

Det bliver meget anderledes, at skulle holde julegudstjeneste på denne måde, men 
med hjælp fra indskolingseleverne, som har sagt ja til at hjælpe med pynt til  
juletræerne og tegninger til altertavlen, håber vi alligevel at det bliver en fin  
oplevelse for alle,- vi glæder os til at se jer. 

Nytårsskål: 
Nytårsdag i Kvong kirke kl. 15.00 
Efter gudstjenesten er der mulighed for at ønske hinanden et Godt Nytår 
med et glas bobler og et stykke kransekage. 

Læsekreds i Kvong: 
Læsekreds begynder torsdag den 28 januar kl 19.00 
Betty Smith  -  " Der vokser et træ i Brooklyn" 



Aktivitetsplan 

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

5/12 
Kvong/Lunde 
Jagtforening 

Snittrup jagt Snittrup 9.30 

9/12 Menighedsrådet Ønskekoncert Kvong Kirke 19.00 

28/12 Menighedsrådet Læsekreds Kvong Kirkehus 19.00 

Snittrup jagt d. 5. dec. kl. 9 30 mødested Snittrupvej, kun for medlemmer 
af Kvong-Lunde jagtforening. 

Jagtforeningens banko på Lunde kro d.7 dec. er aflyst.  

Mvh Knud Andersen 

Gudstjenesteplan 

Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

6. dec. 

2. s. i advent 
        

13. dec. 
3. s. i advent 

14.30  
Vi synger julen ind 

10.30   Ann 

20. dec. 
4. s. i advent 

10.30 9.00   Ann 

24. dec. 
Juleaften 

  
Kl. 15.00 Fælles for alle 3 sogne 

 Form og Fritids store hal i Nørre Nebel   
  

Ann 

25. dec. 
Juledag 

10.30 9.00   Ann 

26. dec. 
2. juledag 

9.00 10.30   Ann 

1.jan. 
Nytårsdag 

16.30  
Nytårsskål 

15.00  
Nytårsskål 

 Ann 





Hilsen fra Børnehuset. 
Kære alle. 

Nu nærmer året sin afslutning og sikke et år. Der er vist ingen tvivl om at Corona 
har vendt op og ned på alting i vores samfund og også skabt ændringer i vores  

institution. Alle har klaret dem på bedste vis og vi har sammen skabt nye rutiner i 
huset. De forskellige restriktioner har aflyst mange begivenheder og vil gøre det  

fortsat. Det betyder desværre at mange af de traditioner vi plejer at have i  

december måned også aflyses. Dog skal vi heldigvis stadig ud i Frøstrup plantage og 
hente vores kære nisser, der har sovet der et helt år:-) Det er en skøn tradition som 
fuldendes af en god portion risengrød hjemme i Børnehuset. Det glæder vi os til:-)  

Desuden vil vi på trods af det hele sørge for at skabe de allerbedste decemberdage 
for de kære børn, det er altid så hyggeligt med forventningens glæde, nisser og 
julelys. Corona eller ej, december glæder vi os til:-)  

Vi har nydt hele året at vi har mange børn i huset og at vi har muligheden for at 
have den bedste normering så det pædagogiske arbejde og omsorgen altid er i 

højsædet hos os. Til næste år har vi igen pladser i vuggestuen, så giv endelig lyd 
hvis I har lyst til at se vores dejlige hus. 

Til slut vil vi, alle børn og voksne, ønske jer en rigtig glædelig jul  

samt et godt og lykkebringende nytår.  

Julehilsner, nissefnis og tryllestøv fra alle os til alle jer:-) 



Hilsen fra Sogneforeningen. 
Årets afslutning begynder at nærme sig, og i den anledning vil vi kigge tilbage på et 
ret usædvanligt år. Coronaen kom over os, og vi har derfor måtte aflyse alle 
arrangementer i dette år. Vi håber at vi i 2021 igen kan få gang i arrangementerne 
og nyde hinandens selskab.  
Vi har i år fået en del nye tilflyttere til sognet, og vi har i sogneforeningen været 
rundt og byde alle velkommen, med en lille velkomstpakke. Vi håber I vil falde godt 
til, og at det i 2021 bliver nemmere at møde lokalbefolkningen når vi forhåbentlig 
igen kan ses til tur med Søren Brydsø, Sankt Hans og meget mere.  
Men, vi har fået malet omme ved bålhuset og det ser rigtig godt ud. Vi har også fået 
købt nye lyskæder til julehjerterne, så vi rigtig kan få lys i gaderne her til jul.  
Vi har arbejdet en del med træerne i vestenden af byen. Det kniber med at holde liv 
i træerne og det har nok noget at gøre med at jorden er for hård, så vandet ikke kan 
trænge ned. Vi håber at få styr på problemet, så de bedre kan overleve.  
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. 
Med disse ord vil vi ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår. 
Hilsen Kvong Sogneforening 

Juletræstænding 

Husk at sætte kryds i kalenderen den 28. November kl. 14 
hvor årets juletræstænding vil foregå , vi ved endnu ikke hvordan 
eftermiddagen vil forløbe i forhold til Corona situationen  
men i vil høre nærmere i karma i kvong senere  

Mvh børnehavens venner , 4H og kvong børnehus  



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 sommer-
halvåret. 
Derudover aftaler man med Ejvind om adgang til toiletter i Med-
borgerhuset. 

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.  



      

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. 
I kalender på Kvong.dk kan ses alle kendte begivenheder. 




