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Nytårsskål 

Den 1. januar 2019 i Kvong Kirke kl. 15,00. 
Efter gudstjenesten nytårsdag er der mulighed 
for at ønske hinanden godt nytår med et glas bobler. 

Formiddagskaffe i Kvong 
Sæsonen begynder onsdag, den 9. januar 2019 
kl. 10,00 – 11,00 i Kirkehuset,- og derefter 
onsdag, den 6. februar 
onsdag, den 6. marts og 
onsdag, den 3. april samme tid og sted. 

På gensyn. 

Læseklub i Kvong 

Vi begynder igen torsdag den 31. januar 2019 
kl. 19,00 i Kirkehuset og derefter 
torsdag, den 28. februar og 
torsdag, den 28. marts 

Vi ses. 

Dellitant 

Lørdag den 9-3-2019 kl 18.30 på Kvong gl Skole 



Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

Tirsdag. d. 1. jan 
Nytårsdag 

16.30 15.00  Ann Andersen 

Søndag d. 6. jan. 
H3k’s daG 

  10.30 Ann Andersen 

Søndag d. 13. jan. 
1. s. e. H3K 

9.00 10.30  Ann Andersen 

Søndag d. 20. jan. 
2 s. e. H3K 

    

Søndag d. 27. jan. 
3 s. e. H3K 

10.30 9.00  Ann Andersen 

Søndag d. 3. feb. 
4. s. e. H3K 

10.30   Ann Andersen 

Søndag. 10. feb. 
Sidste søn. H3K 

    

Søndag. 17. feb. 
Septuagesima 

9.00 10.30  Ann Andersen 

Søndag. 24. feb. 
Seksagesima 

10.30 9.00  Ann Andersen 

Søndag. 3. marts 
Fastelavn 

14.00 
10.30 

kirkesuppe 
 Ann Andersen 

Søndag. 10. marts 
1. s. i fasten 

10.30 9.00  Ann Andersen 

Gudstjenesteplan 

Vi takker for årets sponsergaver til årets Julebanko 
Samt tak for det pæne fremmøde 

Mvh Kvong Sogns Støtteforening. 



Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

1/1 Menighedsrådet 
Nytårsgudstjeneste 

med nytårsskål 
Kvong Kirke 15.00 

9/1 Menighedsrådet formiddagskaffe Kvong kirkehus 10.00 

20/1 Jagtforeningen Rævejagt Lunde Kro 9.30 

24/1 
Sogneforening/
landsbyklynge 

Annebergs Limtræ 
 Lundtangvej 16,  

Lunde 
19.00 

27/1 KIF 
Fittnes Try Day 
Prøve maskiner 

Multihuset 10 –12 

27/1 KIF 
Fittnes Try Day 

Spinning 
Multihuset 11 –12 

31/1 Menighedsrådet Læsekreds Kvong Kirkehus 19.00 

3/2 Jagtforeningen Reguleringsjagt Kvong Smedie 9:30 

6/2 Menighedsrådet Formiddagskaffe Kvong Kirkehus 10.00 

28/2 Menighedsrådet Læsekreds Kvong kirkehus 19.00 

28/2 Kvong idrætspark Generalforsamling Lærerværelset 19.30 

Aktivitetskalender 

Kontigent for kvong sogn støtteforening. 

Som noget nyt i år, vil vi prøve, at vores kontigent skal betales via bank 
overførelse på følge konto: 

Reg nr: 9682 Konto nr: 0000019887 
Pr. person 50 kr. eller pr. hustand 100 kr. 
Betalings frist d. 31/1- 2019 
 
Håber i vil tage godt i mod det. 



 

Yin Yoga. 
Vi tilbyder 5 tirsdage med Yin Yoga i det nye år. 
Vi træner i uge 2-6 om tirsdagen- 19.30-20.30 i gymnastiksalen i Kvong. 
Tilmelding på Kvong.dk 
Pris 200kr; er du fitnessmedlem er det gratis. 
 

Kom til fitness try Day søndag d 27/1-19 

Er du endnu ikke medlem af fitness i Kvong, har du mulighed for at prøve  
denne dag. Der er en instruktør til stede fra 10-12. 
Du kan også prøve en spinningtime, 
her skal du dog først tilmeldes på telefon 23410385. 
Det er GRATIS.  

Julehilsen Fra Kvong Børnehus 
Året er nu ved at gå på hæld og her i Kvong Børnehus nyder alle, store som små den 
søde juletid med alt hvad der tilhører. Vi har haft en dejlig bedsteforældredag, en 
skøn dag med forældrehygge og en hyggelig gudstjeneste i kirken. Det har været en 
rigtig dejlig december for alle ☺ 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for al den støtte og opbakning vi har fået i 
det forgangne år. Tusind tak til alle dem, der har bagt kage til arrangementerne og til 
dem, der har doneret mælk til vores risengrød. Tak til dem, der har bidraget her i hu-
set med forskellige reparationer både inde, ude og også af vores bus. Tak til alle dem, 
der har købt eller solgt Ravelli tøj, til fordel for børnehuset. 
En særlig tak til Hanne og Anders, fordi de igen deler deres overskud fra salg af gran/
fyr med os. Desuden skal Ditte og Martin have en særlig tak for at have købt nye og 
vaskbare dukker til Børnehuset. 
Til slut er der kun at sige rigtig glædelig jul samt et forrygende nytår til alle ☺ 

De bedste julehilsner fra Kvong Børnehus 



Generalforsamling 
Der indkaldes til generalforsamling i Kvong/Lunde Jagtforening 
på Lunde Kro mandag 20. februar 2019  kl. 19.00  
 

Foreningen er vært med aftensmad fra kl. 18.00—tilmelding nødvendigt  
Til  Peter  Gade 22790728 eller Egon Høgedal  20475566 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.  
Evt. forslag skal være formanden ( Egon Høgedal ) 
i hænde senest  man. den 5. februar.  
 
Husk uddeling af kragepokal, så tag krageben med  
samt lodtrækning af en glatløb jagt i statsskov. 
 
Mvh. Kvong/Lunde Jagtforening 

Rævejagt 

Der afholdes rævejagt søndag d. 20. januar kl. 9.30, hvor vi 
mødes ved Lunde kro, med efterfølgende gule ærter. 

Billedet er taget på engen den 18/12 2018 
Fotograf: Jørn Peter Adolphsen 



Fabriksbesøg  hos Annebergs Limtræ A/S 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lunde, Kvong og Lydum Sogneforening har i fællesskab fornøjelsen 
at invitere til dig/jer til en fabriksbesøg hos Annebergs Limtræ A/S , 
Torsdag d. 31. januar 2019 kl. 19.00 
  
Programmet er som følgende: 
Efter en kort velkomst bliver  der en rundvisning på fabrikken,  
både ude og inde ca. 1 time, 
derefter samles vi i en af de opvarmede haller til lidt mere information ca. 1/2 time. 
hvorefter der sluttes af med kaffe og kage. 
  
De som har tid og lyst er alle velkommen, 
der er ingen tilmelding og arrangementet er gratis. 
   

Med venlig hilsen 
  
Lunde Sogneforening 
Kvong Sogneforening 
Lydum Sogneforening 

Lundtangvej 16, Lunde 





      

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 
 

HUSK! Aktivitetskalenderen dækker to måneder. 
Arrangementer omtales særskilt den måned, de finder sted. 


