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Konfirmation 2019 i Kvong Kirke 
Søndag, den 5. maj 2019 kl. 10,30: 

1. Elisabeth Ester Dahlmann Christensen, 
 Kvong Langhedevej 41, Kvong 

2.   Maja Hedegaard Nielsen 
      Neder Hallumvej 160, Kvong 

Telegrammer m.m. kan afleveres i 
Kirkehuset ved Kvong Kirke på dagen 

Aftenudflugt tirsdag 14. maj kl. 19 

I lighed med tidligere år afholder Kvong Sogneforening igen i år aftenudflugt  
for sognets beboere og andre interesserede. Sidste år havde vi en dejlig tur 
til Nørholm Skov og i år går turen til ét af de lokale engarealer. 
En tilsyneladende helt almindelig eng med fugtige og tørre områder, 
men den gemmer alligevel på nogle små overraskelser. 
Undertegnede er rundviser på turen 
og Kvong Sogneforening er vært ved kaffe og kage. 
Vi mødes kl. 19 
ved Tommy Amstrups vindmølle i svinget på Sdr. Hallumvej. 
Turen varer ca. en time og er for alle, store som små.  
Vi ser på hvilke vækster der findes på arealet, 
lytter efter fuglene og nyder vejret og samværet. 
 
Vel mødt. 
På vegne af Kvong Sogneforening 
Søren Brydsø 



Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

5. maj  
2. s. e. påske 

 
10.30 

konfirmation 
 Ann Andersen 

12. maj 
3. s. e. påske 

10.30 9.00  Ann Andersen 

17.maj 
Bededag 

10.30 
konfirmation 

  Ann Andersen 

19. maj 
4. s. e. påske 

  10.30 Ann Andersen 

26. maj 
5. s. e. påske 

Ingen    

30. maj 
Kristi himmelfartsdag 

10.30   Ann Andersen 

2. juni 
6. s. e. påske 

 10.30  Ann Andersen 

9. juni 
Pinsedag 

10.30 9.00  Ann Andersen 

10. juni 
2. pinsedag 

   Alle 3 præster 

Gudstjenesteplan 

Friluftsgudstjeneste kl. 14.00 

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

5.maj Kirken Konfirmation Kvong Kirke 10.30 

14. maj Sogneforeningen Sogneudflugt 
Søndre Hallumvej 

(svinget ved vindmølle) 
19.00 

20. maj Nørkleklubben Nørkleklub Kvong gamle skole 19.00 

21. maj Aktiv-Kvong Generalforsamling Aktivitetshuset 19.30 

10. juni De 7 sogne Friluftsgudstjeneste Grusgraven 14.00 

18. juni Nørkleklubben Nørkleklub Kvong gamle skole 19.00 

Aktivitetskalender 



KONFIRMATION - INDSAMLING 

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  - skriv venligst sms med navnene. 
Der samles 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. 

Konfirmanderne på min liste er følgende: 

Kvong kirke d. 5. maj kl. 10.30 

Elisabeth Ester Dahlmann Christensen 
Kvong Langhedevej 41, Kvong 

Maja Hedegaard Nielsen 
Neder Hallumvej 160, Kvong 

Lyne kirke d. 12. maj kl. 9.00 

Mikkel M.M.Helligsøe 
Kvorupvej 20, Kvong 

Sofie Marie Elisabeth Falck Warner 
Kvongvej 431 

Lunde kirke d. 17. maj kl. 10.00 

Malthe Christoffer Buch 
Sdr. Hallumvej 21, Kvong 

Magnus Lindahl Henriksen 
Brinksvej 11, Kvong 

Nr. Nebel kirke d. 17. maj. kl. 10.30 

Stine Noomi Rode 
Kvorupvej 101, Kvong 

Henne kirke d. 17. maj kl. 10.30 

Sofie Brydsø 
Frøstrup skovvej 71, Kvong 

Nonfirmation. 

Nicklas Kær, Neder Hallumvej 121 

Michelle Sørensen, Neder Hallumvej 

Venlig hilsen West Speed Kvong Kirkebakke 1 og Kirsten Kristiansen.  

https://www.facebook.com/missemuzzen?hc_location=ufi


 

Krolf på Lydum Stadion. 

Lydum Sogne og Idrætsforening etablerede sidste efterår  
en Krolfbane på Lydum Stadion. 

Det er et sjovt og nemt spil, og hvor det sociale er i højsædet.  
Halvt krocket, halv golf, helt sjovt! 
Krolf er en ny idræt, hvor alle kan være med. 
Sporten giver både motion og hyggeligt samvær i det fri. 
Kan du lide sociale stunder på græsplænen og motion i et roligt tempo? 
Så er DGI Krolf noget for dig. 

Krolf er en blanding af krocket og golf. Udstyret er næsten, som du kender det 
fra krocket med en kraftig kølle og en stor kugle. 
Spillereglerne er stort set ligesom i golf. 
Det handler om at få kuglen i hul på færrest mulige slag.  
Banen er langt mindre, end i golf. Du kan sagtens spille krolf 
på græsplænen derhjemme. Sværhedsgraden bestemmer du selv. Du kan 
For eksempel gøre banen mere udfordrende ved at placere forhindringer undervejs.  
Der er klublokale med kaffemaskine og køleskab til rådighed. 

Derfor indbyder vi alle interesserede til en introaften onsdag d 8. maj kl. 19,00 

Vi har kaffe på kanden, og med et stykke kage, så mød gerne op på denne aften. 

 
Venlig hilsen 
Lydum Sogne -og Idrætsforening. 

Støtteforeningen takker 

Der skal lyde et stort tak til DLG land og fritid for sponsor støtte til dette års 
forårsmarked. Tak til Hans Thomas Madsen, som stod for salget af gødning m.m.  
 
Desuden skal der lyde en stort tak til Kvong Smede- og maskinforretning, 
murermester Kjeld Sørensen, Nørgaard El-teknik og Dan-el for at grille pølser. 
Hele salget gik ubeskåret til Kvong Sogns Støtteforening.  
 
Derudover siger vi tak for samarbejdet til Esbjerg Planteskole 
og Hans Kruse for kørsel.  
 
Til sidst siger vi tak for støtten og det flotte fremmøde.  

https://www.dgi.dk/krocket/krocket
https://www.dgi.dk/krolf/krolf/om-krolf-i-dgi/spilleregler
https://www.dgi.dk/krolf/krolf/om-krolf-i-dgi/banens-opbygning


Bestyrelsen for Kvong Børnehus har konstitueret sig  

                                           Formand : Brian Nielsen  
            Næst formand : wicki Kristiansen  
               Kasserer : Dorte Serup Jensen  
                                           Bestyrelses medlem: Morten Frederiksmose  
                                           Bestyrelses medlem Catali-george Burulea 

Leje af stole, borde, bestik mv hos KIF 

KIF har købt nye letvægtsborde, og har også investeret i bestik og skåle/fade. 

Priser: 
Borde 20 kr. pr. stk. - Stole 5 kr. pr. stk.- Køleskab 100 kr. 

- Bestik 1 kr. pr kuvert-Fade/skåle 2 kr. pr del. 

Generalforsamling i Aktiv Kvong 
Tirsdag den 21. maj 2019, kl. 19.30, i Aktivitetshuset. 

  
Dagsordenen er i henhold til vedtægterne: 
 
 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
 2.  Bestyrelsen aflægger beretning. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4. Bestyrelsens forslag til budget forelægges til godkendelse. 

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 6.  Valg af revisor. 
 7 Indkomne forslag 
 8. Eventuelt 
 
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være  
skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Cykeltur hver mandag aften 

Vi  starter op mandag den 29. April 2019 kl. 18.30 fra skolegården. 
Alle kan være med. Vi cykler ikke stærkt. Vi cykler ikke langt. Når vi laver en rute 
(hvilket vi gør, når vi mødes mandag aften) vil vi prøve at lave ruten, så det er for 
alle. Evt. 2 hold. Mød op – og lad os få en snak om det. 

Hilsen  Tove Nielsen 6165 4232 



Kvong sogneforening  

er en forening for hele sognet, 
der varetager fælles interesser for sognets indbyggere. 

Foreningen står for en række arrangementer og opgaver i sognet såsom: 
 

• Udgivelse af Kvong Posten 

• www.kvong.dk 

• Sankt Hans 

• Adventsfest i samarbejde med Kvong Menighedsråd 

• Vedligeholdelse af Engparken og Bålhytten 

• Julebelysning i byen 

• Forbindelse til Kommunen 

• Udlån af stor grill til medlemmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bestyrelsen pr. 23. april 2019 består af:  

Einar Haahr Pedersen, tlf. 61 76 66 66 (nyvalgt) 

Ulla Tromborg, tlf. 21 25 26 31 (nyvalgt) 

Ejvind Nielsen, tlf. 23 23 31 53 (Nyvalgt) 

Tove Kruchov Nielsen, tlf. 61 65 42 32 (pt. kasserer) 

Jørn Peter Adolphsen, tlf. 29 67 91 57  (pt. sekretær) 

Bestyrelsen konstituerer sig snarest:  Se kvong.dk 

Kontingent 2019 til Kvong Sogneforening 

Kr. 75,- pr. person. 
     

Beløbet bedes venligst indbetalt på Sogneforeningens kontonummer  i 
Nørre Nebel Sparekasse:  

9682 0000685666 - Husk medlems nr. (se omdelte seddel) (ellers navn) 
 

Sidste rettidige betalingsdato var 25. april 2019 





      

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. maj 

E-mail: kvongposten@outlook.dk 
 

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


