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Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 
Juli         

1. juli 
5. s. e. trin. 

14.00 
i haven     Ann Andersen 

8. juli. 
6. s. e. trin. 10.30 9.00   Ann Andersen 

15. juli 
7. s. e. trin. 9.00     Kasper Bøtker 

22. juli 
8. s. e. trin.   10.30   Kasper Bøtker 

29. juli 
9. s. e. trin.         

August—kun de 3 første søndage er med her  - Se også kalenderen på Kvong.dk 
5. august 

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

12. august 
11. s. e. trin. 

Outrup 
10.30 9.00   Ann Andersen 

19. august 
12. s. e. trin. 9.00 10.30   Ann Andersen 

Gudstjenester 

Nyt gymnastiksalsgulv! 
Takket være støtte fra 
SE-vækstpulje, Brandkassen, Andelskassefonden og Støtteforeningen 
 er det lykkedes at samle midler nok til at forny gulvet i vores gymnastiksal. 
Vi er meget taknemmelige for støtten. 
Uden den var det ikke muligt at overveje så stort et projekt. 
Det nye gulv bliver lagt oven på det gamle. Det får en meget slidstærk overflade, 
der er let at vedligeholde. 
Og dermed får vi forhåbentlig et gulv, der vil glæde brugerne i mange år fremover. 
Arbejdet vil blive udført engang i løbet af sommeren af Virklund, 
der er specialister i sportsgulve. 
Man kan således ikke regne med at kunne bruge salen 
i perioden fra den 1. juli til den 1. september. 



Kvong Børnehus orienterer takker og ønsker alle en god sommer. 

I skrivende stund, er børnehavegruppen i Kvong børnehus, igang med at pakke og 
gøre klar til den årlige sommerudflugt. I år går turen til Fanø, hvor Caroline og 
Pernilles bedstemor har inviteret os endnu en gang. 
Vi glæder os meget og håber vejret er med os. 

Vuggestuegruppen har også været på udflugt, og alle børn og voksne havde en 
fantastisk tur til Esbjerg fiskerimuseum, hvor der blev kigget på spændende fisk og 
leget på den store legeplads. 

Kvong børnehus vil gerne benytte lejligheden her, til at sige støtteforeningen tu-
sind tak for det flotte pengebeløb, her til huset. Det muliggør at vi  kan få endnu en 
ny ting på legepladsen, og det er vi meget taknemlige for. 

Lige om lidt står sommerferien for døren og det er en dejlig tid, hvor det mest af 
alt handler om at være sammen med familien. Børnene glæder sig uanset hvad 
ferien må byde på af aktiviteter, så længe der er masser af ”tøffetid” med familien. 
Den tid hvor det kun handler om at være sammen og slappe af. 

I Kvong børnehus har vi naturligvis ikke sommerferielukket, og vi ser frem til en 
hyggelig sommer, med ”tøffetid” og forhåbentlig godt sommervejr. 

Til slut vil vi gerne ønske jer alle en rigtig god sommer. 

Kvong børnehus 

Aktivitetskalender. (Her er kun nøgledata fra Sportsugen—se programmet) 

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

28/7 KIF Flaghejsning Stadion 13.00 

29/7 KIF Kvongløbet Stadion 14.00 

3/8 KIF Spisning/ revy Stadion i teltet 18.30 

6/8 KIF Teltet nedtages Stadion 16.00 

25/8 Menighedsrådet Udflugt til Vedersø Kirkehuset 8:15 

31/8 Kvong Børnehus Grillaften Kvong Børnehus 17.00 

15/8 4H Virksomhedsbesøg Kvong Skolegård 16.00 



Sportsugen  

 

 

 

 

Så nærmer vi os de praktiske opgaver i forbindelse med sportsugen. 

Vi håber og tror i vil bakke op om planen for opsætning af telt, 
barplanen i løbet af ugen samt nedtagning af telt. 

Vi kan ikke gøre det uden jer og derfor er det vigtigt, 
hvis i er på planen, at i så kommer eller finder en anden. 

Vi er alle afhængige af hinanden, 
for at sportsugen forløber bedst muligt. 

Vi ses til en dejlig sportsuge  

 

 

 

De festligste hilsner 

festudvalget 

Husk at læse – og husk at bruge bogkassen i Kvong. 
Efter sigende overvejer biblioteket at lukke bogkassen i Kvong  

-vi bruger den ikke nok! - 
Så hvis du ikke vil af med endnu en servicefunktion i byen, skal du låne bøger 

og hente eller aflevere dem i bogkassen, der står i aktivitetshuset. 

Her fra Kvongposten ønskes alle en god juli måned med udsigt til endnu en god 
sportsuge fuld af spændene sportsbegivenheder, og masser af hygge og socialt 
samvær, og ikke mindst fællesspisning, musik og revy.  Jeg dukker op med kamera. 



      

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. 


