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Gudstjenesteplan 

Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

7. februar 
Seksagesima 

9.00 10.30  Ann 

14. februar 
Fastelavn 

    

21. februar 
1.s. i fasten 

10.30 9.00  Ann 

28. februar 
2, s. i fasten 

10.30   Ann 

7. marts 
3. s. i fasten 

9.00 10.30  Ann 

Læsekreds I Kvong Kirkehus 
Torsdag den 25. februar kl. 19.00 (forhåbentligt) 
Vi taler om bogen: 
”Der vokser et træ i Brooklyn” af Betty Smith. 

Aktivitetsplan 

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

12/2 Børnehusets venner 
Pagodens 
 Foodtruck 

Nærmere Info - Karma i Kvong 

25/2 Kvong Idrætspark Generalforsamling Kvong Medborgerhus 19.30 

25/2 Menighedsrådet Læsekreds Kvong Kirkehus 19.00 





Hilsen fra Kvong Børnehus 
Dagene går i Kvong Børnehus med at gøre de dejlige ting, som vi plejer, 
i en verden der slet ikke er som den plejer at være. 
Vi får det bedste ud af det og nyder de dage, hvor vi har været heldige at kunne 
bruge kælken, lave snemænd, skyde snebolde og få is på tungen. 
Andre dage leger vi bare med mudder, bygger huler, laver sandkager, kører ræs 
på løbecykler og sysler med kreative ting indenfor, når vejret indbyder til det. 
Vi havde en dejlig december, selvom den heller ikke var som den plejer, 
men mange af traditionerne kunne vi afholde blot med ændringer. 
Vi vil i den forbindelse gerne sige tusind tak til Hanne og Anders 
for donationen efter salg af gran. 
Vi håber I alle er kommet godt ind i det nye år. Vi er startet på 2021 og får  
mange henvendelser om pladser i vores Børnehus og det er dejligt. 
Men skulle du sidde lige nu med et barn, der skal starte i børnehave eller  
vuggestue, så er du velkommen til at kontakte os for et besøg.  
Hav en rigtig dejlig februar med forhåbentlig en masse sne:-) 

Kærlige vinterhilsner fra Kvong Børnehus 



Ny Købmand i Lunde! 

Det er nu tid til at der skal findes en ny købmand til butikken i Lunde. 
Det er over ni år siden, at jeg overtog butikken efter Henning, og jeg har  
besluttet at stoppe nu til foråret. Jeg vil gerne have tid til så meget andet og 
færre timer på arbejdsmarkedet. 
Det har været 9 rigtig spændende år som købmand i Lunde.  
Det har ind i mellem været hårdt med mange timer, men jeg har aldrig  
Fortrudt, at jeg valgte at blive købmand. 
Hermed takker jeg for jeres store opbakning og tillid gennem årene, og håber 
at det vil forsætte når en ny købmand kommer til. 
Mit dygtige personale vil gerne forsætte i butikken. 

Hvorfor skal vi have en Købmand i Lunde? 
Det styrker vores lokalsamfund 
Det bliver mere attraktivt at bo i området 
Dermed sikres institutioner og skoler 
Det sikrer omsætteligheden og værdien af boliger 
Det medfører bedre belåningsmuligheder på ejerboliger – sikrer pensionen 
Tilgodeser de ældre borger i byen 
Tilgængelighed til dagligvarer – sparer ressourcer på transport 
Samlingspunkt for flere generationer – man møder andre end lige naboen 
Købmanden kan støtte de lokale foreninger 
Lunde bliver ikke en ”død” by – Udvikling i stedet for afvikling 
Kort sagt – Alle bliver rigere hvis vi udvikler i Min Købmand i Lunde 

Lis T. Vad Min Købmand Lunde 



Nyt fra Liv i Lunde  

Lis Vad ønsker som bekendt at stoppe som købmand i Lunde.  
Butikken er inde i en rivende udvikling takket være jeres opbakning.  
Vores første prioritet er at finde en ny god købmand.  
Der har været  interesse for jobbet og det arbejder vi videre på.  
For at hjælpe en ny købmand godt fra start, har vi planer for renovering 
af butikken og bygningen, bl.a. udskiftning af køle og frostbokse da de er  
forældede og kølemidlet fremover er ulovligt. Ligeledes skal oliefyret skiftes 
til varmepumper og der er også andre tiltag som vi drømmer om. 

Vi har fået stor opbakning fra erhvervslivet omkring Lunde og vi håber også 
på økonomisk opbakning fra borgerne – herom senere.  

Det er utrolig vigtig at bevare en købmand i Lunde og vi håber den rigtige 
købmand kommer og sammen med ham/hende få lagt en plan for butikken 
fremover.  
 
Venlig hilsen  
Bestyrelsen 



Kvong - Lunde Jagtforening orienterer: 

Rævejagt d. 21. februar kl. 9.30  
Jægere med hund mødes ved Kvong smed. 
Jægere uden hund mødes ved Lunde station. 
Jagten afholdes kun hvis vi må mødes mindst 10 personer. 

Rævejagt d. 28. februar kl. 9.30 
Jægere med hund mødes ved Kvong smed. 
Jægere uden hund mødes ved Lunde station. 
Efter jagten er der gule ærter på Lunde Kro. 
Jagten afholdes kun hvis vi må mødes mindst 10 personer. 



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. Februar 

E-mail: kvongposten@outlook.dk 

Aktivitetskalenderen i bladet er for 2 måneder. 
I kalender på Kvong.dk kan ses alle kendte begivenheder. 




