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Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

2. juni 
6. s. e. påske 

 10.30  Ann Andersen 

9. juni 
Pinsedag 

10.30 9.00  Ann Andersen 

10. juni 
2. pinsedag 

   Alle 3 præster 

16. juni 
Trinitatis 

9.00 10.30  Ann Andersen 

23. juni 
1. s. e. trin. 

   Ingen 

30. juni 
2. s. e. trin. 

14.00 
I præstehaven 

  Ann Andersen 

7. juli 
3. s. e. trin. 

10.30   Ann Andersen 

14. juli 
4. s. e. trin. 

 10.30  Ann Andersen 

21. juli 
5. s. e. trin. 

9.00   Ann Andersen 

28. juli 
6. s. e. trin. 

 10.30  Ann Andersen 

Gudstjenesteplan 

Friluftsgudstjeneste kl. 14.00 



Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

6. juni 4H Kreative sysler Kvong Gamle Skole 16.00 

10. juni De 7 sogne Friluftsgudstjeneste Naturskovpladsen 14.00 

18. juni Nørkleklubben Nørkleklub Kvong gamle skole 19.00 

23. 
Juni 

Sogneforeningen Sankt Hans Bålhytten /Stadion 18.00 

3. juli Nørkleklubben Nørkleklub Kvong Gamle Skole 19.00 

Aktivitetskalender 

Her et par nøgledata om Sportsugen, KIF laver særskilt program. 

27. juli KIF Sportsuge starter Kvong Stadion 13.00 

2. aug. KIF Fællesspisning og revy Teltet 18.00 

4. aug. KIF Revyen genopføres Teltet 16.00 



2. pinsedag den 10. juni kl. 14,00 
- Naturskovpladsen, Bjergvej, Nr. Nebel. 
Gudstjenesten er fælles for alle 7 sogne 
i gl. Blåbjerg kommune. 
Personale og præster fra alle sogne medvirker. 
Medbring gerne noget at sidde på, 
samt eftermiddags kaffe 
som kan nydes efter gudstjenesten. 

Velkommen til alle. 
Vi ses.  

Friluftsgudstjeneste. 

Billedet er fra friluftgudstjenesten i 2018 



 
Vi mødtes i svinget ved Tommy 
Amstrups mølle og blev guidet på 
en spædende tur af Søren Brydsø. 

 
Søren viste og fortalte om en masse små 
og store planter på engen, og lod os 
lytte til fuglesangen, hvor han fortalte 
hvilke fugle vi kunne høre,  vi var på  
gyngende grund i højmosen, der er vand 
under tørvelaget. Vi så får, køer og heste 
under vejs. En dejlig tur. 

Tak til Søren Brydsø, sogneforeningen, 
Jørgen og Bente, og alle fremmødte 
 for at gøre det til en god oplevelse.  
 
MVH Jørn 

Til afslutning var der kaffe og kage. 

På engen med Søren Brydsø. 



Sommeren er nu ved at være over os. 
Nogle dage lidt kølige men andre dage med et fantastisk vejr. 
Det nyder vi alle i Børnehuset med leg på legepladsen, 
ture på hoppepuden og gåture ud i naturen. 
Ligeledes er Grøn Stue godt i gang med Naturskolen hos Søren Brydsø 
og det er hver gang spændende og interessant. 
Børnene lærer om både dyr og natur på en måde, 
som henvender sig lige netop til dem. 
Vi er meget glade for at få muligheden for at være en del af Naturskolen. 
For kort tid siden havde vi en fremragende 
og produktiv arbejdsdag i børnehuset.  
Både ude og inde blev der arbejdet 
og fremmødet af de forskellige forældre var stort. 
Alle hjalp hinanden på kryds og tværs både børn og voksne. 
Der blev sluttet af med aftensmad  
og herefter gik alle på velfortjent weekend. 
Den sidste tid har budt på fødselsdage i huset 
og et par nye børn er startet på Gul Stue, velkommen til dem. 
Om kort tid starter to nye børn på Grøn Stue, ligeledes velkommen til dem. 
Det går rigtig godt i Børnehuset, alle gør hver især en stor indsats 
for at det fortsat er verdens bedste og vores Kvong Børnehus. 

Venlige og glade sommerhilsner fra Kvong Børnehus  

En sommerhilsen fra Kvong Børnehus. 





      

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. 


