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Morgensang i Nørre Nebel kirke klokken 9.00: 
Tirsdag den 2. august, Torsdag den 4. august, Tirsdag den 9. august 

Torsdag den 11. august er der rundstykker og kaffe efter morgensangen 

Gudstjenesteplan 

Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 
7.aug. 
8.s.e.t. 

10.30   ANN 

14. aug. 
9.s.e.t. 

 9.00  ANN 

21. aug. 
10.s.e.t. 

9.00—Pilgrimstur i alle 3 sogne  

28. aug. 
11.s.e.t. 

    

4. sep. 
12.s.e.t. 

9.00 10.30 høst  ANN 

Pilgrimstur på cykel/ i bil. 
Den 21. august kl. 9.00-13.00 

Menighedsrådene i Nr. Nebel/Lydum og Kvong,  
inviterer igen til en tur rundt i de tre kirker.  
Denne gang begynder vi i Kvong kl. 9.00 med morgensang. 
Derefter går turen til Lydum kirke 
med endnu lidt sang og ord til eftertanke - 
turen går videre til Nr. Nebel kirke. 
Undervejs vil der være forplejning 

Tilmelding til Anni Vad, tlf. 51 90 32 43, eller SMS, 
Senest tirsdag den 16. august   - Vel Mødt ! 



Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

Onsdage Jytte-Sonja-Dolly Gåture Bålhytten 9.00 

9/8 Nørkleklub Nørklerier/hygge Medborgerhuset 19.00 

21/8 Menighedsrådene 
Pilgrimstur 
Cykel/bil 

Kvong Kirke 9.00 

28/8 

Sogneforening 
Idrætspark 

Medborgerhus 
 

Arbejdsdag Medborgerhus 9.00 

5/9 
Børnehusets 

Venner 
Generalforsamling Multihuset 19.30 

10/9 
Menighedsråd/ 
Sogneforening 

Udflugt til Museet 
flugt mv. 

Kvong 
Medborgerhus 

11.45 

15/9 Nørkleklubben Nørklerier/hygge Medborgerhuset 19.00 

Aktivitetsplan 



Sommeren er nu kommet til Kvong Børnehus og hvor er det bare skønt      
Vi bruger rigtig meget tid udenfor og selvom det danske sommervejr 
også byder på regn, så er det lige så stort et hit at hoppe i vandpytter, 
som at løbe i bare tæer på græsset.  
Sommeren betyder også at de kommende skolebørn siger farvel 
og begiver sig ud på næste epoke i livet, nemlig skolen. 
I år har vi ønsket god vind til 9 dejlige skolemodne børn, 
som hver især har udviklet sig og de vil blive savnet hver og en. 
Vi har igen i år været så heldige at få en portion penge af Kvong Børnehus´ venner 
som vi blandt andet har brugt til en skøn sommerudflugt til Engholm dyrepark 
og til nye hængekøjer. Vi vil desuden bruge dem til svømning til vinter 
og til at købe lidt nyt legesager til legepladsen. Tusind tak til jer 
Vi har haft fornøjelsen af at have Juliane Aasberg et år her i huset 
men nu inden længe drager hun mod syd til varmere himmelstrøg 
og vi byder velkommen til Isabella Aasberg. 
Held og lykke Juliane, tak for dit engagement og skønne humør 
og hjertelig velkommen i huset til dig Isabella.  
Traditionen tro har vi den årlige grillfest i børnehuset d. 26/8 
for både børn, forældre og bedsteforældre. 
Men faktisk er alle, der skulle have lyst, hjerteligt velkomne. 
Man medbringer selv hvad man skal bruge, der kan købes drikkevarer i huset 
Derudover er det vist kun at sige at vi har det fantastisk her i huset. 
vi nyder sommeren, hinanden og vores alle sammens Kvong Børnehus.  
Rigtig god sommer fra alle i Kvong Børnehus 







Sæt kryds i kalenderen d. 29/10. 

Koncert med Folk Friends, irsk folkemusik, i medborgerhuset. 
Nærmere information kommer senere. 
Hilsen Medborgerhuset. 

Udflugt til museet Flugt i Oksbøl mv. 

Sæt kryds i kalenderen den 10. september. Vi mødes ved Kvong Medborgerhus kl. 
11.45  og skal være i Oksbøl kl. 12.30. Kl. 16.30  kører naturbussen med guide rundt 
og se krondyr hvor vi også spiser lækker buffet. Vi er tilbage ca. 21.30.  
Den endelige pris pr. deltager kendes pt. ikke, men tilmelding kan allerede nu ske til 
Anni Tromborg Vad på tlf. 51 90 32 43 



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. august 
E-mail: kvongposten@outlook.dk 




