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Dilettant
Haralds køer, en farce af Ole Caspersen.
Vi befinder os på landet. Hans og Hilda er bekymrede for deres
ugifte søn, Harald, som de mener trænger til en kone – for han er
begyndt at snakke med køerne. Derfor har Hilda indrykket en
annonce under ”personlige” i den lokale sprøjte. Annoncen bliver
besvaret af Rigmor fra nabobyen, som har forstand på både
husholdning og dyr, men måske ikke ligefrem er det store nummer
hos herrerne. For at Harald ikke skal fatte mistanke, hænger de et
skilt op med ”værelse til leje” ved gården, så Rigmor ved en
tilfældighed kan komme til at bo der.
En rigtig forviklingskomedie med kærlighed og køer med rappe
replikker.
Denne skønne farce kan ses lørdag den 14. april med generalprøve
kl. 16.00 eller til premieren kl. 19.30 i gymnastiksalen i Kvong.
Priser eftermiddag:
Børn u. 14 år kr. 30,- incl. Sodavand og kage
Voksne kr. 50,- incl. Kaffe og kage
Priser aften:
Kun for forestillingen: kr. 65,Forestillingen + 2 teater-snitter m. 1 øl eller 1 sodavand: kr. 130,00
Af hensyn til bestilling af teater-snitter: Skal ske senest mandag den
9. april til:
Peter Roesgaard tlf.nr.: 61111183 eller Torben Mikkelsen tlf.nr.:
28121542 efter kl. 19.00 og gerne på SMS.
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Aktivitetskalender – April
Mandag den 2. april
Kl. 10.00
Tirsdag den 3. april
Kl. 19 - 20.30
Onsdag den 4. april
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Kl. 19.30
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Opstartsmøde i kroket - Multihuset.
U-turn i gymnastiksalen.
Formiddagskaffe i kirkehuset - Kvong
Menighedsråd.
Damefest i Kvong gymnastiksal. Husk
tilmelding til Lilian Dølby - Kvong
Idrætsforening.
Kvong Sogneforening afholder
generalforsamling på Lærerværelset på
Kvong Gl. Skole.

Aktivitetskalender fortsat - April
Onsdag den 11. april
4H på Kvong Gl. Skole.
Kl. 16 - 18
Onsdag den 11. april
Nørkleklub - Lærerværelset på Kvong Gl.
Kl. 19.00
Skole.
Lørdag den 14. april
Dilettant - Generalprøve kl. 16.00 samt
premieren kl. 19.30 i gymnastiksalen i
Kvong.
Lørdag den 21. april
Forårsmarkedet i skolegården - Kvong
Kl. 11 - 14
Sogns Støtteforening.
Aktivitetskalender - Maj
Søndag den 6. maj
Kl. 10.30
Torsdag den 17. maj
Kl. 19.00
Tirsdag den 22. maj
Kl. 19.30

Konfirmation i Kvong Kirke.
Nørkleklub - Lærerværelset på Kvong Gl.
Skole.
Generalforsamling i Aktiv Kvong Aktivitetshuset.

Formiddagskaffe i Kvong
Onsdag den 4. april kl. 10.00 – 11.00
Sidste gang inden sommerferien

Læsekreds
Læsekreds i Kvong, torsdag den 12. april
kl. 19.00 - 21.00 i Kirkehuset.

Kvong 4H
4H vil i denne sæson være om onsdagen efter flere
henvendelser. Så næste gang bliver onsdag den 11.
april
kl. 16 - 18 på Kvong Gl. Skole. Vi vil plante, så og male.
Vi ses.

DAMEFEST
VI HOLDER DAMEFEST FOR
DEJLIGE LUNDE/LYDUM/KVONG
DAMER OG GERNE FLERE I
GYMNASTIKSALEN PÅ
KVONG GAMLE SKOLE
LØRDAG DEN 7. APRIL KLOKKEN 18.00
Entre er gratis, du skal i stedet medbringe en lille ret til
tagselvbord. (Og egen service, hvis du ikke er til
engangsservice).
Der købes billige drikkevarer i baren.
Tilmeld dig ved Lilian Dølby - Tlf. 29869171 senest den
31/3
Vi håber en rigtig sjov og hyggelig aften
Vi ses
Kvong Idrætsforening.

Kroket Kvong
Opstarts møde - Mandag den 2. april 2018 kl. 10.00 i
Multihuset.
Mød op alle gamle som nye spiller.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Kvong Sogneforening afholder generalforsamling på
Lærerværelset på Kvong gl. skole
Tirsdag den 10. april kl. 19.30 med dagsorden iflg.
vedtægterne:
Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Beretning ved formanden
Aflæggelse af regnskab
Fastlæggelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag (skal skriftligt være
formanden i hænde senest syv dage før
generalforsamlingen)
6. Valg af bestyrelse (Magda Joensen og Helle Cramer er
på valg og genopstiller ikke)
7. Valg af tre suppleanter
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
1.
2.
3.
4.
5.

Alle er velkomne, og vi glæder os til at se så mange som
muligt.
M.v.h. Jørgen Ø. Jensen
Kvong Sogneforening

Kvong Menighedsråd
Kvong Menighedsråd deltager i forårsmarked lørdag den 21.
april 2018
kl. 11.00 med salg af brugte træborde, stole, klapstole, enkelte
skabe, PH-lamper m.m.

Forårsmarked
Forårsmarked i skolegården for hele familien.
Lørdag den 21. april kl. 11 - 14
Har du noget du vil sælge, så kan du bare møde op kl. 10 og
stille bod op. (Borde kan lånes)
I år kan man forudbestille blomster/planter. (Se vedlagt
bestillingsseddel)
De forudbestilte blomster/planter kan afhentes på
forårsmarkedet, derudover vil der være et lille udvalg, som
sælges. Der vil ikke være mulighed for efterbestillinger.
Så vil du være sikker på at vi har de blomster/planter du
ønsker, så husk at udfylde bestillingssedlen og send til pr. mail
til majbritthedegaard@live.dk
Også i år vil der være mulighed for at købe pølser som er
sponseret af
Dan-El, Murermester Kjeld Sørensen og Kvong Smede- og
Maskinforretning.
Vi håber I alle møder op til en
hyggelig dag.
Vi glæder os til at se jer.
Mange forårs hilsner fra
Kvong Sogns Støtteforening

Kvong Børnehus
Nu nærmer foråret sig i Kvong Børnehus og vi ser alle frem til
et spændende år.
Det lykkedes desværre ikke at få kyllinger, men til gengæld har
vi en masse fantastiske børn i Kvong Børnehus og flere nye er
på vej. Vuggestuen er fyldt godt op langt ud i fremtiden, så der
er en masse at se til.
Vi får tiden til at gå med forskellige aktiviteter og vinterhygge
udenfor når vejret er til det. Ind imellem byder det danske
vintervejr på sne nok til at vi kan kælke og det elsker både
store og små.
Desuden har den sidste tid budt på forskellige små ture bl.a. til
foderstof, stadion og mindre grupper af børn har været på tur
til Lundparken og også en tur til Lyne skole. Børnene nød at
være "i skole" for en dag.
Generelt er det så dejligt når vi tager afsted på vores ture i
bussen uanset om det er en kortere eller længere tur. Både
børnehaven og vuggestuen benytter os af den
omkringliggende natur, hvilket giver masser af luft og dejlige
røde kinder.
Kvong Børnehus var repræsenteret på Lunde skole til
visionsmødet, hvor den kommende børneby i Lunde blev
drøftet og en masse gode ideer kom på bordet. Et godt møde
med engagerede deltagere.
Vi håber alle nyder de små glimt af forår ligeså meget som vi
gør her i Børnehuset, det betyder nemlig at vi snart skal endnu
mere ud, lave bål og nyde naturen.
Forårshilsner fra Kvong Børnehus

Lidt fra gymnastikopvisning på Frøstruphave
Efterskole
Lunde Gymnastikforening og Kvong Idrætsforening havde en
super flot gymnastikopvisning lørdag den 3. marts.
Der var god stemning i Frøstruphave-hallen samt flot opbakning fra
publikum, der kunne se de mange flotte indslag fra lokale hold,
men også fra JTH Blåbjerg samt Brejninggaard Efterskole.
Tak for en god eftermiddag :-)

U-turn.
Så er det nu du har chancen for at komme i sommerform med
KIF’s nye tiltag “U-turn”.
10 træningsgange med helt forskelligt indhold og skiftende
instruktører.
Eks. På træningsform kan være, spinning, fitness, yoga, udendørs
træning.
U-turn er for ALLE (16+), også selvom du ikke er vant til at træne.
Vi ses første gang i gymnastiksalen i Kvong tirsdag d. 3/4 Kl. 1920.30, hvor I får en plan over de resterende træningsgange.
Pris: medlemmer af fitness - gratis.
Ikke medlemmer - 250 kr.
Man skal tilmelde sig holdet, også selvom man er medlem af
fitness, på Kvong.dk (Det hjælper vi gerne med på første
træningsaften).
Vel mødt - Lone, Heidi, Christa og Lene

Nyt fra Kvong/Lunde Jagtforening
Der er igennem længere tid blevet observeret en øget bestand
af mårhunde i jagtforeningens område. Da den er en invasiv
art i den danske natur, vil vi fra jagtforeningens side oprette
en gruppe af jægere som vil indsamle oplysninger
om- og bekæmpe mårhundene.
Det skal vi bruge hjælp til af lodsejere og beboere i Kvong og
Lunde. Vi skal bruge informationer om såvel
grævling/rævegrave, da mårhundene kan bo i så vel natur- og
kunstgrave, selvom disse er beboet af andre dyr.
Så observerer I noget eller ved, hvor der er nogle gamle grave
hvor der evt. kan stilles vildt kamera op, så kontakt venligst
jagtforeningen.
Med venlig hilsen
Egon Høgedal
Tlf. 20 47 55 66

Aktiv Kvong
Generalforsamlingen for Aktiv Kvong afholdes tirsdag den 22.
maj 2018
kl. 19.30 i Aktivitetshuset
Dagsorden i.h.t. vedtægterne
På gensyn!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Aktiv Kvong
John Kruse, Niels Jeppesen og Kim Beier

Konfirmation
I anledning af den forestående konfirmation vil jeg gerne lægge
butik til indsamling til konfirmanderne.
Åbningstider: mandag til torsdag 8.00 - 16.00, fredag 8.00 - 12.00
Postkassen kan benyttes - læg venligst tlf. nr. ved, så vil jeg kvittere
for modtagelse. Mobil pay 22310452
Oplysning til dem der ikke ved hvad dette drejer sig om, så samles
der 20 kr. ind til den/de konfirmander man ellers ville give et
telegram. På den måde får konfirmanden et telegram med mange
navne + lidt penge i stedet for mange telegrammer.
Er der nogen jeg har glemt og evt. nonfirmander, vil jeg meget
gerne have oplysning derom på westspeed@westspeed.dk
Konfirmanderne på min liste er følgende:

Kvong kirke d. 6. maj kl.
10.30
Mathilde Ransby
Mathiasen
Engbakkevej 1A, Kvong
Ida Ahrensback Roesgaard
Kvongvej 501, Kvong
Rasmus Fleng Carlsen
Brinksvej 1,
Kvong
Sebastian Krogh
Jensen
Åstedvej 31,
Kvong

Lyne kirke d. 13. maj kl.
10.00
Stephanie Gärtner
Ringkøbingvej 351, Kvong
Mia-Mai Snitgaard
Neder Hallumvej 101,
Kvong
Nr. Nebel kirke d. 27.
april. kl. 10.30
Kathrine Aasberg
Åstedvej 41, Kvong

Venlig hilsen
West Speed Kvong Kirkebakke 1 og Kirsten Kristiansen.

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. april
E-Mail: kvongposten@outlook.dk
HUSK! Aktivitetskalenderen dækker to måneder.
Arrangementer omtales særskilt den måned, de finder sted.

