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Hej alle  

Planen for opsætning af telt og scene er nu omdelt.  

Selv om du ikke er på planen, kan der altid bruges 

en hånd, så kig endelig forbi. Det plejer også at 

være hyggeligt  Jeg vil gerne opfordre til, at 

bakke op om planen og opsætningen. Uden telt 

ingen sportsuge….  

          

Sportsugen  
Lige en opfordring til at komme i gang med at skrive en ny  

Kvong sang, så vi kan synge den til flaghejsning den 29. juli  
 

   

Kvong Gamle Skole takker  
Da det meste af arbejdet med renovering af bygninger og 

omgivelser nu er ved være overstået, vil vi gerne benytte 

lejligheden til at takke alle der hjulpet med arbejdskraft, 

materialer eller donationer. Uden jeres hjælp havde det ikke 

været muligt at få omdannet friskolens bygninger til et 

forhåbentligt velfungerende medborgerhus.  

Send den på mail:    
doelby@hotmail.com   eller i  
min postkasse på   Langgade  5 0.   
Nynnende hilsner  
Lilian/Festudvalget   
          



  Aktivitetskalender  
 Gudstjeneste – Juli  

Dato  Nr. Nebel  Kvong  Præst  

Søndag d. 2. juli  
3. s. e. trin  

10.30  9.00  Ann Andersen  

Søndag d. 9. juli 

4. s. e. trin.  
9.00  10.30  Ann Andersen  

Søndag d. 16. juli 

5. s. e. trin.  
9.00  Lunde 10.30  Ann Andersen  

Søndag d. 23. juli 

6. s. e. trin.  
Outrup 9.00  10.30  Ann Andersen  

  

Aktivitetskalender – Juli  

Lørdag den 29. 

juli kl. 13.00  

Sportsuge Kvong I. F. - Flaghejsning på stadion.  

  

 

Kvong Sogns Støtteforening 

 Støtteforeningen har behandlet de indkomne ansøgninger om 

tilskud jvf. vores vedtægter.  

 Følgende har modtaget:  

• Kvong Gamle Skole: Kr. 1.474 til nyt skilt samt kr. 5.000 

til nyt vindue.  

• Kvong Børnehus: Kr. 5.000 til ture ud af huset samt kr.  

15.000 til nye redskaber til legepladsen.  

 Vi vil også snarest mulig sælge restlager/pakker fra Ravelli på 

Karma i Kvong og evt. medbringer vi resten i sportsugen.  

God sommer til alle fra   

Kvong Sogns Støtteforening  



Til Orientering  
 I sin tid var vi nogle stykker i en PR-gruppe, vi kaldte Kvong 

børneby (Facebook gruppe). Vi skrev lidt om, hvad der skete 

omkring børnelivet i Kvong (skole, fritter og børnehaven m.m.  

og lagde billeder ind.   

 Vi vil stadig gerne ligge mange hyggelige billeder ind fra Kvong 

børnehus og vi ved, at forældre, bedsteforældre og andre 

interesserede nyder at se billederne og de små videoer fra 

vores lille dejlige børnehave og vuggestuegruppe.   

  

Men det kunne da være godt for vores by, at folk ude omkring 

også kan se at børnene i Kvong også går til fodbold, gymnastik, 

4H og at vi samarbejder med vores nabobyer/skoler. Samtidig 

har vi også har to private dagplejer. Vi gør meget for børnene i 

sportsugen og meget mere.   

  

Derfor vil vi fra bestyrelsen i Kvong Børnehus gerne opfodre til, 

at man sender billeder og lidt tekst, som omhandler børnelivet 

i Kvong, til Annemette Mortensen, Lene Højris eller Maibrit 

Nielsen. Husk at tjekke med forældre, at det er okay der bliver 

sat billeder ind på Kvong Børneby.  Med håb om mange gode 

billeder, ønskes I alle en god sommer.  

På bestyrelsens 

vegne  Maibrit 

Nielsen   

  

  

    



 

KvongPosten udgives af Kvong Sogneforening i 

samarbejde mellem alle foreningerne i Kvong. 

Se også www.kvong.dk  

_______________________________  
 

  

Stof til næste nummer af Kvongposten    
  

E-Mail: kvongposten@outlook.dk    

HUSK! Aktivitetskalenderen dækker to måneder.    

  

Arrangementer omtales særskilt den måned, de finder sted.  

  
  

          
  

http://www.kvong.dk/
http://www.kvong.dk/

