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Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 
3. juni, 

1. s. e. trin. 9.00 10.30   Ann Andersen 

10. juni 
2. s. e. trin. 10.30 9.00   Ann Andersen 

17. juni 
3. s. e. trin. 9.00 10.30   Ann Andersen 

24. juni 
4. s. e. trin. 10.30 9.00   Ann Andersen 

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 

Grundlovsmøde 
For alle 7 sogne 

 
 
 
 

 Biskop emeritus Karsten Nissen 
 taler over temaet 

”Hvad vil det sige at være dansk.” 

Tirsdag, den 05. juni 2018 kl. 14.00  
Lunde Barfred 

 
 
 
 
 

På hjørnet mellem 
Barfredsvej og Lundtangvej 

 i Lunde Sogn 
Det var dér, den gamle præstegård lå  

Gudstjenester 

Program for Sportsugen 
kommer i Kvongposten for juli 

og på Kvong.dk 



Aktivitetskalender  
Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

5. juni Menighedsråd Grundlovsmøde Lunde Barfred 14.00 

20. juni 4H Muffins & saltdej  16.00 

23. juni Sogneforeningen Sankt Hans Bålhytten 19.00 

29. juli KIF Kvongløbet Kvong Stadion 14.00 

     

     

6/10 KIF Herrefest Gymnastiksalen  

Hold  øje med kalenderen på Kvong.dk  
Der kommer formentlig nye aktiviteter efter formandsmødet den 28. maj. 

 

Tak til Sparekassen for Nørre Nebel og omegn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi takker for tilskuddet til oprensning af søen i Engparken. 
Oprensningen vil blive foretaget engang i løbet af sommeren, 

Når vandstanden er passende lav. 



I Nørholm Skov med Søren Brydsø 

Vejret var pragtfuldt, og mange glade og forventningsfulde  
borgere var mødt frem på parkeringspladsen ved Kvong Gamle Skole. Vi kørte 
sammen ud til Nørholm skov, hvor vi fik parkeret under broen. Nogle spejdere 
var der og rappellede ned fra  
broen. Vi gik så i samlet flok til skoven, hvor Søren guidede os. Det er en fanta-
stisk dejlig skov, Søren fortalte levende om  
skoven, om den tørre del og den våde del, om svampe, fugle, insekter, og selvføl-
gelig diverse planter, også et gammelt sagn blev det til. Efter en dejlig og grundig 
tur rundt i skoven, gik vi tilbage til parkeringspladsen, hvor vi hyggede os med 
kaffe og kage, samt saftevand. Der blev rigtig hygget og snakket. 

 
Jeg spurgte Søren om han var biolog eller sådan noget, 
for han ved utroligt meget om naturen. Men han fortal-
te, at han fra barn af havde været med sin far ude i na-
turen og af ham havde han lært rigtig meget og selv 
fundet en stor interesse og glæde i naturen. 
Tak til Søren og også til jer fra Sogneforeningen 
der havde sørget for kaffe & kage samt saftevand. 

Friluftsgudstjenesten  
Naturskovpladsen  den 21. maj  

Vi havde en rigtig dejlig pinsegudstjeneste i det fri på naturskovpladsen. 
Der var højt solskin, Masser af åndelig føde, dejlig musik og salmesang,  

og socialt samvær omkring den medbragte proviant. 



Børnebyen i Lunde-Kvong 
       Informations ”skriv” til forældre. 

 

Foråret er for alvor på vej! Det er blevet lunere og mere mildt i vejret. Det er grø-
devejr! Det er også grødevejr i arbejdet med etableringen af børnebyen i Lunde-
Kvong. Tingene gror, og der begynder at tegne sig et billede af, hvordan hverda-
gen kan skrues sammen fra august 2018. 
 
Hvad er børnebyen? 
Arbejdsgruppen har besluttet at definere børnebyen som alle børneinstitutioner 
i lokalområdet – skolen, SFO-en, klubben og dagtilbuddet. 
Børnebyen har to afdelingsledere:  

Rikke Jæger Winther er leder af skoledelen 
Pernille Falther Lund er leder af SFO, klub og dagtilbud. 

 
Hvor skal børnebyen være? 
Arbejdsgruppen arbejder lige nu med en model, hvor dagtilbuddet flytter op på 
skolen og får lokaler lige ved siden af indskolingen. Vi mangler endnu nogle god-
kendelser men forventer, at godkendelserne snart kommer. 
Juniorklubben flytter hen i den ”gamle købmandsgård”, hvor lokalerne nyreno-
veres. Dette lokale kan skolebørnene også bruge i skoletiden. 
 
Personalefællesskab. 
Flytningen giver mulighed for, at alle ansatte kan være en del af hele personale-
fællesskabet. I hverdagen kommer alle til at være tæt på hinanden og kan bruge 
hinandens viden og erfaringer.  
 
Helhed i børnenes liv. 
            . 
 
 
 

Det giver også mulighed for at skabe sammenhæng, tryghed og helhed 
i børnenes liv. Børn og personale skal ikke spilde tid på transport frem 
og tilbage flere gange dagligt. 
Dagtilbudsbørnene kan benytte skolensfaglokaler og andre faciliteter. 
Og forældrene skal kun aflevere børn et sted 



Her i Kvong Børnehus nyder vi det fantastiske vejr, 
og bruger derfor meget tid ude i naturen og på  
legepladsen. For nylig blev den årlige arbejdsdag 
afholdt, og rigtig mange forældre var mødt op for at 
give en hånd med. 
 

Der blev ordnet i skabe og skuffer, muget ud ved hønsene og ordnet kanter osv. 
Alle hjalp til og både personale, børn og forældre havde en rigtig hyggelig efter-
middag. Tak for hjælpen til alle der var mødt op. 
Derudover bliver der forberedt til den årlige musikfestival,  
om afholdes i anlægget i Outrup d. 25.5.18.  
Vi håber på stor opbakning, da denne dag er helt speciel for børnene.  
Førskolegruppen er fortsat i gang. Med besøg både her i Kvong, men også i Lunde 
og Lyne. Den slutter snart af med hygge og overnatning. 
Som tidligere skrevet i Kvong Posten, så ser det meget positivt ud med 
børneantallet. Det gør at vuggestuen pt er fyldt op, men skulle der være nogle som 
har brug for en plads i børnehaven, så giv os et kald eller kom på besøg. I er vel-
komne og der er altid kaffe på kanden. 
Lune sommerhilsner fra Kvong Børnehus. 

Kvong Børnehus 

Navnekonkurrence.  
Der bliver sat en navnekonkurrence i gang, hvor alle i lokalsamfundet og alle  
ansatte kan byde ind med et eller flere forslag til børnebyen navn. 
Hvad synes du, at børnebyen skal hedde? 
 
Skoletanter/skoleonkler. 
Der arbejdes i øjeblikket på, at vi får en ordning med skoletanter/skoleonkler – 
”frivillige ekstra hænder”, der han give børnene mere voksentid. 
 
Mvh 
Rikke Jæger Winther, Pernille Falther Lund, Inger Marie Kristensen 
 



Sankt Hans Fest 
23. juni 2018 

 
Klokken 18.30:   Grillen tændes 
Klokken 19.45:  Skattejagt 
Klokken 20.30    Fakkeloptog 
Klokken 21.00:    Bålet tændes 
 
I bålhytten er der salg af: 
Kaffe & kage, øl & vand, pølser & kar toffelsalat. 
 
Vel mødt 
Kvong Sogneforening. 

 





      

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 
 

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


