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Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

30. juni 
2. s. e. trin. 

14.00 
I præstehaven 

  ANN 

7. juli 
3. s. e. trin. 

10.30   ANN 

14. juli 
4. s. e. trin. 

 10.30  ANN 

21. juli 
5. s. e. trin. 

9.00   ANN 

28. juli 
6. s. e. trin. 

 10.30  KTB 

4. august 
7.s.e. trin 

9.00   KTB 

11. august 
8. s. e. trin 

10.30   KTB 

18. august 
9. s. e. trin 

9.00 10.30  ANN 

25. august 
10. s. e. trin 

9.00 
Pilgrimstur 

 
Pilgrimstur 

 
Pilgrimstur 

ANN 

 1. september 
11. s. e. trin 

9.00 10.30  ANN 

9. september 
12 s. e. trin 

Fri?    

Gudstjenesteplan 



Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

3/7 Nørkleklubben Der nørkles Kvong gamle skole 19.00 

22/8 Nørkleklubben Der nørkles Kvong gamle skole 19.00 

25/8 Menighedsrådene Pilgrimstur Nr. Nebel Kirke 09.00 

28/8 4H 
Byg selv/agurkesalat-

rødbeder 
Kvong gamle skole 16.00 

30/8 Børnehaven Grillaften Børnehaven 17.00 

Aktivitetskalender 

Her et par nøgledata om Sportsugen, KIF laver særskilt program. 

27. juli KIF Sportsuge starter Kvong Stadion 13.00 

2. aug. KIF Fællesspisning og revy Teltet 18.00 

4. aug. KIF Revyen genopføres Teltet 16.00 



Trolde1, trolde2 og trolde3......  
Sådan lød det blandt andet da vi her i Kvong Børnehus, 
havde besøg af trolden Dyllemor og hendes små levende troldedyr:-)  

Kvong Børnehus havde i år skiftet den årlige sommerudflugt ud med et meget 
livagtigt og imponerende besøg af denne elskværdige trold. 
I ca. 1 time underholdt den både børn og voksne 
og til slut blev alle bedt om at finde små huller i jorden, 
hvorfra nogle af hendes troldebørn kom fra.......Endnu har vi ikke fundet dem, 
trolden var væk lige så pludselig som den kom 
og børnenes fantasi om Dyllemor og hendes troldeunger, 
lever i bedste velgående efter en fantastisk dag:-)  

Desuden har de kommende skolebørn haft en vellykket og god overnatning i 
børnehaven og deres tid hos os er nu snart forbi, men alle 6 er mere end vel-
komne til at besøge os efter de starter et nyt kapitel på både Lyne og Lunde 
skole. Vi alle ønsker dem al mulig held og lykke på deres videre færd:-) 
 
Det går godt i Børnehuset, 
det glæder vi os over hver dag og mens vi gør det, 
nyder vejret og sommerens lune, 
så vil vi gerne ønske alle en rigtig dejlig sommer med hygge, 
is og samvær med dem man har allermest kær. 
 
De varmeste, solrige hilsener herfra Kvong Børnehus 

Sommerhilsen fra børn og voksne 









      

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. juli 

E-mail: kvongposten@outlook.dk 
 

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


