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Gudstjenesteplan 

Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

Søn. d. 6. juni, 1. s. e. trin. 10.30 9.00  Ann 

Søn.  d. 13. juni 
2. s. e. trin. 

  
9.00 

 
 Ann 

Søn. d. 20. juni 
3. s. e. trin. 

9.00 10.30  Ann 

Søn. d. 27. juni 
4. s. e. trin. 

14.00  
i haven 

   Ann 

Aktivitetsplan 

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

9/6 Kvong Børnehus Generalforsamling Hjørngårdsvej 1 19.30 

14/6 
Kvong-Lunde 
 jagtforening 

Generalforsamling Lunde Kro 17.30 

14/6 Kvong 4H Generalforsamling Medborgerhuset 19.00 

23/6 Kvong Sogneforening Sankthansbål Kvong Stadion 18.00 



Kvong-Lunde jagtforening 

Generalforsamling 14-6 på Lunde kro kl 17 30 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

Tilmelding til spisning senest 11-6 til formanden tlf. 20475566. 

MVH Knud Andersen 

Kvong børnehus indkalder til den årlige generalforsamling.  

Onsdag den 9. Juni kl. 19:30 i kvong børnehus Hjørngårdsvej 1. 

Dagsorden er ifølge vedtægterne, indkomne forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.  

På valg er: 

Brian Nielsen 

Morten Frederiksmose Ellegaard 

Fitness 

Reglerne for hvordan vi kan holde vores fitness åbent ændres konstant. Vi 
opfordrer til at følge med på Facebooksiden "Kvong Motion & Fitness." Vi 
bestræber os også på at hænge åbningstider og krav for adgang op på yder-
døren til multihuset.  

Det er indtil videre et krav, at man har et gyldigt coronapas for at kunne gå i 
fitness. Desuden skal der bæres mundbind indtil man er ved maskinerne. 
(Dette kan dog også ændre sig) 

Ved spørgsmål kontakt Lene Højris 23410385 

KIF 

Kvong 4h holder generalforsamling  

mandag den 14 juni 2021 kl. 19 

sted Kvong Medborgerhus 



I håbet om at restriktionerne tillader det, er vi så småt gået i gang med at 
planlægge årets Kvong Revy, som efter planen skal opføres den 6. og 8. au-
gust 2021 i forbindelse med sportsugen. 
Vi efterlyser revystof – så fortæl os om jeres sjove oplevelser fra by og 
land, så revyen bliver så lokal og festlig som mulig.  Kontakt Lisbet Jeppesen 
på lj@tekt.dk, mobil 27617709 eller Messenger. 

Vi glæder os til at komme i gang.  
  
Venlig hilsen 
Revyholdet 
Kvong Idrætsforening 

Fra revyen 2019 (udtræk af video) 

mailto:lj@tekt.dk


Sportsugen i uge 31 

Vi har ikke opgivet håbet om en sportsuge i år. 

Så sæt endelig X i kalenderen. 

Hvis ikke plan A lykkes, har vi en plan B  

Vi starter efter planen lørdag i uge 30 
og slutter søndag i uge 31, som vanligt.  

Programmet kommer i juli nummeret af Kvong posten, 
sammen med barplanen, til de der er på den  

 

Forventningsfulde hilsner fra  

KIF og festudvalget 



Nyt fra Sogneforeningen 

Generalforsamlingen. 

På generalforsamlingen den 20. maj 2021 blev følgende valgt til bestyrelsen: 

Ulla Tromborg blev genvalgt 

Ejnar Haahr Pedersen blev genvalgt 

Thomas Sønderskov blev valgt 

Tove k. Nielsen og Jørn Adolphsen sidder også i bestyrelsen. 

En stor tak til Ejvind Nielsen for hans store indsats for sogneforeningen. 

 

Sankt Hans. 

Der bliver holdt Sankt Hans klokken 18 på Kvong stadion i år. 
Der kommer yderligere oplysning på Karma i Kvong og  Kvong.dk 
Hjælp gerne naboer der ikke følger med online. 
 

Kontingent. 

Tak til alle der har betalt kontingent til Sogneforeningen. 

Støt op om Sogneforeningen, se opslaget bagerst i bladet. 





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. Juni 
E-mail: kvongposten@outlook.dk 

Aktivitetskalenderen i bladet er for 2 måneder. 




