
Arrangementer i Kvols i forår 2023 
 

 
 

 
Læs om nytårsbrunch på bagsiden 

 
  

Forår 2022 i Kvols 
Dato Emne Bemærkning 
Søn. 15. jan. 
kl. 10 
 

Nytårsbrunch 
 

Vi mødes og ønsker hinanden godt nytår. 
Foredragsforeningen byder på buffet. 

Fre. 3. febr. 
 

Fællesspisning & sang 
 

Sangaften om årstiderne og Lones ’vinterbuffet’ 
 

Søn. 19. febr. Fastelavn i Kvols Kirke 
v/Menighedsrådet 
 

Gudstjeneste samt tøndeslagning og 
fastelavnsboller i Kvols Forsamlingshus.  

Tirs. 21 febr. Generalforsamlinger Forsamlingshus og Foredragsforening 
 

Søn. 26. marts 
 

Affaldsindsamling Vi samler affald langs vejene og slutter med 
frokost ved forsamlingshuset. 
Evt. rengøring i forsamlingshuset samtidig. 
 

Fre. 31. marts Forårscafé 
 

Fest, hygge og musikalske indslag v/store & små 

Medio april Kunsthåndværkermesse 
 

Lokale, der laver strik og kreative ting udstiller i 
Kvols Forsamlingshus. 
 

Søn. 30. april Naturtur til Dalgas 
plantage 
 

Jens Chr. Buhl – landskabskonsulent fra HedeDK 
fortæller om plantagen. Suppe over bål 

Fre 12. maj Fællesspis & foredrag  Kim & Lones niecer fortæller om 4. maj kollegiet 
og modstandsbevægelsen 

 
Ons. 24. maj Legepladsdag Vi griller og rydder op på legepladsen 

Primo juni Sejltur på Viborg søerne 
med Margrethe II 

Med Milter som styrmand 

Fre. 23. juni Sct. Hansbål på havnen Bål, jordbærkage og sommerstemning 

…et af Pauls flotte vinterfotos – sol på vej 



 

Nytårsbrunch i Kvols Forsamlingshus 

Søndag 15. januar 2023 kl. 10 
 

Vi genoptager tradition fra før Corona – hurraaaaa! 

Mens regeringen finder arbejdstøjet frem, vil vi skåle & glimte lidt i Kvols 

  

Godt nytår   til  alle !  

– lad os mødes til hyggeligt samvær og lang morgenmad :o) 
 
 

 

Foredragsforeningen serverer  

o Pandekager  

o Boller, rugbrød og pålæg  

o Æggekage m/ spinat & tomat 

o Pølser, leverpostej & bacon  

o Røget ørred & let salat 

o Frugt  

o Kringle  

o Juice & kaffe/the 

 

Tilmelding senest onsdag 11/1 til 

 

Anette 30 33 97 30 eller mail til anettevinthervk@gmail.com  

Pris 80 kr/voksne, 40 kr/børn – husk gerne kontanter 

 

  

2023 

Rettelse til tlf. listen: 
Velkommen! til Lise Cramer, Kurgårdvej 2 - tlf. 31 20 79 64 


