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Formiddagskaffe I Kvong Kirkehus 

Onsdag den 8. januar 2020 
Kl. 10.00 -11.00. 

Vi glæder os til at se jer i det nye år. 
Kvong Menighedsråd 

Nytårsgudstjeneste. 

I Kvong Kirke kl. 15.00 
Onsdag den 1. januar 2020 
Vi ønsker hinanden godt Nytår med nytårsskål 
i Kirkehuset efter Gudstjenesten. 

Vi ses 
Kvong Menighedsråd 

Hyggeeftermiddag i Kvong Kirkehus. 

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 14.30 - 16.30 
Vi mødes for at hygge med brætspil, snakke 
og strikke til Røde Kors over en kop kaffe. 

Kvong Menighedsråd 

Læsekreds i Kvong Kirkehus. 

Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.00 - 21.00. 
Vi snakker om bogen ”Guds Bedste Børn” 
af Morten Pape. 

Kvong Menighedsråd 



Gudstjenesteplan 

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

8/1 Menighedsrådet Formiddagskaffe Kvong Kirkehus 10.00 

16/1 KIF 
Motion under åben 

himmel 
Kvong Stadion 09.00 

19/1 
Kvong/Lunde 
Jagtforening 

Rævejagt Kvong smed 09.00 

22/1 Menighedsrådet Hyggeeftermiddag Kvong Kirkehus 14.30 

22/1 4H Generalforsamling Lærerværelset 19.00 

30/1 Menighedsrådet Læsekreds Kvong Kirkehus 19.00 

Aktivitetskalender 

Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

Onsdag d. 1. jan. 
Nytårsdag 

16.30 
15.00 

med nytårsskål. 
  Ann 

Søndag d. 5. jan. 
Helligtrekongers søndag 

    10.30 Ann 

Søndag d. 12. jan.  
1. s. e. H3K 

       

Søndag d. 19. jan. 
2. s. e. H3K 

10.30 9.00   Ann 

Søndag d. 26. jan.  
3. s. e. H3K 

9.00 10.30   Ann 

Søndag d. 2. feb. 
Sidste s. e.  H3K 

10.30 9.00  Ann 



 

 

 

 

Generalforsamling i Kvong 4H 

Onsdag den 22. Januar kl. 19 i lærerværelset på Kvong gl. skole. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest den 8.januar 
skriftligt eller telefonisk på 20 25 62 13. 

På valg er Conny Sørensen og Svend Åge Andersen. 

Alle interesserede er velkommen og i år vil vi lave lidt bolsjer sammen med 
jer inden generalforsamlingen. Så mød op. 

Kvong 4H er for børn fra 5 år og opad i Lyne og Kvong sogne. Vi vil gerne 
være endnu flere børn, så hvis du har en ide, så mød op. 

Kom med din mening, hvordan vi skal være i fremtiden. 
Ellers kunne det være, at Kvong 4H ikke eksisterer i fremtiden. 
Vi kunne godt tænke os nogle flere hænder i bestyrelsen  
og til vores aktiviteter. 
 
Vi ses:  
Svend Åge, Conny og Jytte  



KÆMPE STOR TAK 
  

Til alle frivillige, som i 2019 har hjulpet Sogneforeningen 
med vedligeholdelse af områder, 
bagt kager og opsætning af julebelysning.  
Tak for opbakning til vores arrangementer 
Tak for det store flotte juletræ fra Maibrit og Carsten. 
Tak alle sammen, 
Når vi står sammen, kan vi udføre meget.  

Rigtig godt nytår 

Mvh 
Kvong Sogneforening 



Motion under åben himmel. 

Er du til frisk luft og fuglefløjt,  
så skal du med til Motion under åben himmel i 2020. 
Vi begynder torsdag d. 16/1 på Kvong stadion klokken 9.00 
Medbring gerne en kande kaffe/the, så hygger vi lidt bagefter. 
Du har mulighed for at prøve gratis tre gange. 
Ved spørgsmål kontakt Anni Vad 51903243 



Kvong Børnehus. 

Julen og nytåret er nu ovre og vi er klar til at starte op på et nyt år 
med nye spændende aktiviteter og flere nye børn på vej. 
Det synes vi selvfølgelig er super fedt  

Vi har i december haft de mest hyggelige og mindeværdige 
arrangementer , dem har vi alle, store og små, nydt rigtig meget 
og vil se tilbage på med et smil. 
Vi vil desuden gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak 
til Hanne og Anders for at donere et beløb til Kvong Børnehus 
fra salg af gran. 
Hyggelige vinterhilsner til jer her fra Kvong Børnehus. 

Med venlig hilsen 
Kvong Børnehus 

Kvong-Lunde Jagtforening 

19-01 2020 rævejagt kl. 9-30 
mødested Kvong smed. Efter jagten gule ærter på Lunde kro. 

02-02 ræveregulering kl. 9-30 mødested Lunde station. 

03-02 generalforsamling kl. 18-00 Lunde kro - starter med spisning. 
Tilmelding til spisning til Egon Høgedal tlf. 20 47 55 66 senest 01-02.  

22-02 ræveregulering kl. 9-30 Kvong smed. 

Knud Andersen 



”Trekløver Vest” 

Navnet på vores landsbyklynge er ”Trekløver Vest” 

Vi har været mange deltagere på tre gode workshops, 
hvor der er blevet arbejdet med mange gode idéer og projekter 
for vores område. 
Projekterne er nu sendt til kommunen til godkendelse, 
og det er spændende hvordan det videre forløber. 

Herfra skal lyde en stor tak til alle der har deltaget, 
ikke mindst til vores styregruppe. 

Jørn Peter Adolphsen 

 
 

Godt Nytår! 
Jeg ønsker alle et godt nytår, og siger tak for det gamle. 
Jeg har været glad for at lave vores blad, og er lidt spændt på 
hvad det nye år bringer på den front. 
Jørn Peter Adolphsen 

Fra 3. workshop der foregik på Lunde kro 



      

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. januar 

E-mail: kvongposten@outlook.dk 

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


