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Juli 2021 

Konfirmation Kvong Kirke  d. 15 august kl 10.30. 

Karl Skødebjerg Nielsen, Åstedvej 11, Kvong. 

Telegrammer m.m. kan afleveres  i våbenhuset 
fra kl. 10.00 - 11.00 på konfirmationsdagen 

Konfirmation Kvong Kirke d. 5 september kl 10.30 

Frederik Nedergaard Harmsen, Kvorupvej 111, Kvong 
Anders Brydsø, Frøstrupskovvej 71, Frøstrup 
Sebastian Dalgaard Kær, Neder Hallumvej 121, Kvong 
Nikolai Marstrand Mechlenborg Hellingsø, Tarmvej 231, Nr.Nebel 

Telegrammer m.m. kan afleveres i Kirkehuset ved Kvong Kirke  
fra kl 9.30 - 10.30  på konfirmationsdagen 

Smittetrykket falder: 

Efter coronaen`s fald i antal af smittede borgere, 
må der nu være 22 personer i Kvong Kirke plus personalet. 

Der må SYNGES så kom endelig for at deltage i vore gudstjenester. 
Der er håndsprit til rådighed og brugen af mundbind er frivilligt. 

Vi glæder os til at arrangere aktiviteter igen. 

Venlig hilsen Kvong menighedsråd 



Gudstjenesteplan 

Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

Søn. d. 4. juli 
5. s. e. trin. 

10.30 9.00   Ann 

Søn. d. 11. juli 
6. s. e. trin. 

  
10.30 

 
  Ann 

Søn. d. 18. juli 
7. s. e. trin. 

9.00 
 

    Ann 

Søn. d. 25. juli 
8. s. e. trin 

Ingen       

Aktivitetsplan 

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

7/7 4H - 
Medborgerhuset 

Kælderen 
16.00 

31/7 KIF 
Lars Lilholt Koncert  

Opvarmning   
Queen of Denmark 

Kvong Stadion ? 

1/8 KIF 
Flaghejsning 

Sportsuge 
Kvong Stadion 12.00 

18/8 4H - 
Medborgerhuset 

Kælderen 
16.00 

Sportsuge - program 
Programmet for sportsugen vedlægges særskilt. 

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 

Aktivitetskalenderen i bladet er for 2 måneder. 



Faldende medlemstal. 
 
Vi vil gerne starte med at takke alle der har valgt at være medlem af Kvong 
sogneforening. Vi må dog konstatere at medlemstallet er faldende i Kvong, og det 
vil vi selvfølgelig gerne ændre på. 
Så derfor hvis der er noget vi kan gøre anderledes, eller hvis i har gode ideer, vil vi 
meget gerne høre fra jer. 
Hvis I har glemt at betale kontingent kan det stadig gøres på kontonummer 
 9682 0000685666, husk at skrive adresse på. Eller på mobilepay 94434, også med 
adresse og sogneforening, skrevet på. 
Hvis du er i tvivl om I har betalt kan i kontakte Tove på 61654232 
Med venlig hilsen Kvong Sogneforening  

Kvong sogneforening orienterer 
 

Grillhytten på Kvong stadion må benyttes af alle, og det er gratis at bruge den.  
Hvis man vil reservere hytten, kan man kontakte Thomas Sønderskov på  
tlf. 23 37 37 56. Der vil være adgang til toiletbygning i sommerhalvåret. 
Derudover aftaler man med Thomas om adgang til toiletter i Medborgerhuset. 
 
Regler ved brug af Hytten:  
Grillhytten og området skal behandles ordentlig. 
Det der bringes til hytten og området, har man selv ansvar for at få fjernet igen.  
Vær opmærksom på at der ikke er affaldsspande, så medbring selv affaldssække.  
Toilettet skal gøres rent efter brug. 
Der vil være spand, rengøringsmiddel og klude til rengøringen.  
Vi vil forsøge at der altid er toiletpapir.  
 
Med venlig hilsen sogneforeningen. 

www.Naturaleza.dk er en webshop OG nu  
(grundet skønne hjælpsomme mennesker)  
en fysisk butik i Lundes gamle sparekasse. Naturaleza sælger produkter over i den 
mere miljøvenlige retning. Vi har produkter fra dagligdagen brugs, til personlig pleje 
til både mænd og kvinder, ting til baby og børn, ting til hjemmet / interiør, drikke/
vin, lette lækre snacks, kaffe Chips, skønne gaveæsker/ kurve m.m..  vi har virkelig 
mange skønne ting, som vi hjertens gerne vil dele med jer.  

Vi ønsker at I ved VI ER HER!, 
og vi hjertens gerne vil invitere jer indenfor og se hvad vi kan tilbyde. 
Man kan med fordel også købe både kaffe the kakao og slushice hos os . 

Vores åbningstider kan variere med tiden. Men pt er Åbningstiderne: 
 
 Mandag 9-12 /16-18 
 tirsdag 9-12 / 16-18 
 Onsdag 9-12 / 16-18 
 Torsdag 9-12 / 16-18 
 Fredag 9-12 / 16-18 
 Lørdag 10-14 
 Søndag 10-14 
 
 Vi glæder os til at se jer, og håber virkelig I vil lægge vejen forbi os  
 

Med venlig hilsen 

Lone, Tonja & Pernille Frederiksmose 

http://www.naturaleza.dk/


Nyt fra Kvong Børnehus 
Vi vil gerne sige tak til Søren Brydsø og til Peter Roesgård, som hjalp os igennem 
vores generalforsamling onsdag d. 9. juni som ordstyrer og referent. 

Til generalforsamlingen takkede Morten Lykke Frederiksmose af, og vi vil gerne sige 
tusind tak for din indsats i dit arbejde for vores hus. 
Vi fik valgt Henrik Villadsen ind i bestyrelsen, og vi glæder os til samarbejdet. 
Bestyrelsen for Børnehuset er hermed: 
Brian Nielsen, Malene Neergård Pedersen, Dorte Serup Jensen, Trine Hoelgård og 
Henrik Villadsen. 

Så vil vi gerne sige tusind tak til Børnehusets venner for kr. 10.000. 
Pengene bliver brugt på at købe nyt legetøj til udendørsleg.  
Der skal også lyde en STOR tak til alle de frivillige, som hjælper os med fx at få slået 
græsset foran vores vuggestue. Det betyder rigtig meget for vores dagligdag. 
Lige nu nyder vi det gode vejr med masser af ture ud af huset. De store børn har 
afsluttet deres førskole forløb med den traditionelle overnatning i børnehuset. 
Så nu er der et nyt hold, som er klar til næste skridt. 
God sommer 

Hej allesammen! Nu har jeg åbnet min butik Hjørngaard Vintage, 
beliggende Langgade 41, Kvong, 6800 Varde.  
Jeg sider tak for al opmærksomhed i den forbindelse 
Hvis du stadig ikke har været forbi, eller hvis du har - og gerne vil komme forbi igen, 
er du mere end velkommen. Jeg har indtil videre følgende faste åbningstider.  

Torsdag fra 14.00 til 17.00 

Fredag fra 10.00 - 17.00 og  

Lørdag fra 10.00 - 16.00.  

Du er også velkommen til at skrive til mig på mail: alice@hjorngaard.dk, og vi kan  
aftale andet tidspunkt. Skriv telefonnummer og jeg ringer tilbage, så snart jeg kan.  
Er I f.eks. en gruppe, der gerne vil se min butik, åbner jeg gerne en aften.  

Jeg sælger gaveartikler, specialiteter, blomster, antik, retro og boliginteriør.  
Du kan med fordel følge mig på Facebook: @Hjørngaard Vintage eller  
Instagram: @hjorngaardvintage.  
Her skriver jeg om ekstra åbningstider, diverse tilbud og lignende.  

Jeg har hver uge buketter bundet af Eva alias Mormor fra Mormors Ting og Sager i  
Lyne. Vil du således være sikker på, at der også bliver én til dig, kan du vælge at  
reservere via mail eller sms. Du kan også bestille diverse gavekurve, da jeg har et  
udvalg af rom, gin, vin og specialøl og diverse lakrids- og chokolade varer.  
Hos mig kan du finde noget i alle prisklasser.  

 
 Med venlig hilsen 
 Alice Hjørngaard 
 Tlf.  23 46 59 96 
 mail:  alice@hjorngaard.dk 
 

mailto:alice@hjorngaard.dk

