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Kvong Meninghedsråd holder udflugt. 
Lørdag den 25. august 2018 går turen til til Vedersø. 

Vi kører i private biler fra Kvong Kirkehus kl. 08.15 
mod Kaj Munks præstegård. 
Kaffe med rundstykker i haven og guidet rundvisning. 

Middag ca. kl. 12.00 i Vedersø Kulturcenter. 
Derefter mulighed for på egen hånd, 
at se kirken og gå en tur på kirkegården. 

Kl. 14.15 kører vi til Marie´s mindestue, 
hvor der er kaffe/kage og fortælling. 

Turens pris: kr. 130,00 plus drikkevarer. 
Derudover:  kr.   30,00 pr. person til transport. 

Tilmelding senest den 18. august til: 
Annelise Nielsen:        75 25 40 76/61 74 15 72 eller 
Anni Tromborg Vad:  51 90 32 43 

Kvong Kirkehus 
Vi mødes  25/8 kl. 8:15 



Aktivitetskalender.  

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

3/8 KIF Spisning/ revy Stadion i teltet 18.30 

6/8 KIF Teltet nedtages Stadion 16.00 

15/8 4H Virksomhedsbesøg Kvong Skolegård 16.00 

25/8 Menighedsrådet Udflugt til Vedersø Kirkehuset 8.15 

31/8 Kvong Børnehus Grillaften Kvong Børnehus 17.00 

5/9 Menighedsrådet Formiddagskaffe  Kirkehuset 10.00 

8/9 4H Børnedyreskue Hindsig ridecenter 9.00 

23/9 Menighedsrådet Høstgudstjeneste / 
menighedsmøde Kirken 10.30 

27/9 Menighedsrådet Læsekreds Kirkehuset 19.00 

Angående sportsugen henvises til omdelte program. 

Gudstjenester. 

Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

August         

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 

26. august 
13. s. e. trin. 10.30     Ann Andersen 

September         

2. september 
14. s. e. trin. 9.00 10.30   Ann Andersen 



Hilsen fra Kvong Børnehus. 
Så er det sommerferie og mange børn holder ferie 
med familien enten hjemme eller ude. 
Det betyder at der ikke er så mange børn i Kvong Børnehus, 
men ikke desto mindre så hygger de børn og voksne sig, der er her.  
Det er rigtig tøffetid og dagene går med vandpjaskeri, 
spontane ture ud af huset og en masse hygge. 
Vejret er jo storartet til den slags og vi nyder det hver dag. 
Vi har sendt 4 børn af sted i skole og ønsker dem alt godt fremover. 
Det er altid lidt vemodigt når nogen rejser, men når de forbliver i lokalområdet 
og forhåbentlig også kommer lidt på besøg, er det meget nemmere. 
Den kommende tid byder på et nyt barn i børnehaven, 
fuldt hus i vuggestuen og inden længe løber årets familieaften 
af stablen her i huset. 
Det er en grillaften, som afholdes d. 31/8 fra kl 17. 
Det plejer at være et hyggeligt arrangement 
og børnene ser meget frem til at få familien på besøg her i Børnehuset. 
Kvong Børnehus ønsker alle en fortsat dejlig sommer 
og til dem der skulle have lyst, så er man jo altid velkommen til at besøge os. 
Vi har altid kaffe på kanden. 

Engparken. 
Den tørre sommer har haft den fordel, 
at Engparken allerede er blevet trimmet. 
Erik Gram fra Sdr. Malle Maskinstation 
har lavet et rigtig flot stykke arbejde i parken, 
som lige skal have lov at etablere sig igen. 
Der må da komme lidt vand fra oven 
på et tidspunkt, så det grønnes igen. 

 
Tak til Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn, 
Lunde afdeling, som har gjort arbejdet muligt  
og til Svenning, som passer Engparken til dagligt. 
 

 

På sogneforeningens vegne 
Jørgen Øllegaard Jensen 

Sogneforeningen vil gerne henstille til, 
at man bruger Engparken med omtanke og ikke kører på cross maskiner o.lign.  



      

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 
 

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


