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Orienteringsmøde vedr. Menighedsrådsvalg 2020  

Mødet den 10. juni 2020 er AFLYST pga. corona. 
Ny dato bliver den 18. august  2020, kl. 19.00. i Kirkehuset 
Mere information i Kvongposten for juli måned. 

Kvong Menighedsråd 

Gudstjenesteplan  

Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

1. juni, Anden pinsedag AFLYST 14.00 Fælles friluftsgudstjeneste 

7. juni, Trinitatis 9.00 10.30  Ann 

14. juni, 1.s.e. trin.     

21. juni 2.s.e. trin. 10.30 9.00  Ann 

28. juni, 3.s.e. trin. 
14.00 

præstegården 
10.30  Ann 

Aktivitetskalender 

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

10/6 KIF Generalforsamling lærerværelset 19.00 

17/6 Sogneforeningen Generalforsamling lærerværelset 19.00 

24/6 Børnehuset Generalforsamling Kvong Børnehus 19.30 

25/7 KIF Sjov og hygge   



MOTION UNDER ÅBEN HIMMEL 
Da vi gerne må træne udendørs - dog med restriktioner, 
starter vi igen op med Motion under åben himmel. 
Torsdag d. 28/5 klokken 16.00  
(Der er indtil videre planlagt 5 trænings gange fra uge 22-uge 26) 
Anni Vad og Lene Højris er trænere, og kan tage hver 9 personer med. 
Bliver vi flere, finder vi en løsning. Ingen tilmelding- bare mød op. 
Er du medlem af fitness træner du gratis ellers betales over kvong.dk 
Ved spørgsmål kontakt 
Lene Højris 23410385 

Lokalhistorisk tidskapsel. 

Vardemuseerne har fået den sjove idé at lave nogle tidskapsler fra denne periode 
med delvis lukning af landet på grund af Covid-19. En tidskapsel er en kasse der skal 
gemmes i 75 år på museet, og måske bruges til udstilling eller forskning om mange år. 

Blåbjerg Udviklingsråd koordinerer indsamlingen i vores område og i Kvong vil jeg 
gerne tage mig af opgaven. Har du genstande (ikke for store), billeder, udklip eller 
tekster der fortæller om denne specielle tid og som må indgå i tidskapslen, så kan de 
afleveres hos mig  
eller afhentes hos dig. 
Forårets udgaver af Kvongposten lægger jeg i med det samme. 

Ring eller send en mail til: 
Claus Larsen, 4087 0531 eller clauslarsen@bbsyd.dk  

Sportsuge 2020 
Vi har besluttet i KIF og festudvalget, omstændighederne taget i betragtning, 
at der ikke afholdes sportsuge i år. 
Vi har dog bestemt, at vi lørdag d. 25-7-2020 
laver et eller andet sjovt/hyggeligt for store og små.  
Vi følger selvfølgelig de retningslinjer der er på dette tidspunkt. 
Så sæt et x i kalenderen denne dag. 
KIF og Festudvalget 
 
 Festudvalget smiler,  

da de ved vi fester dobbelt så meget i 2021 

http://kvong.dk/


Generalforsamling i K.I.F. 
Onsdag den 10. juni, 2020, kl. 19.00 på det gamle lærerværelse. 

Bliver forsamlingsforbuddet på mere end 10 prs. Ikke lempet, aflyses generalforsamlingen. 

Dagsorden 
Ad 1. Velkomst 
Ad 2.  A: valg af dirigent 
 B: valg af stemmetæller 
Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af beretning 
Ad 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab v/ kasserer 
Ad 5. Indkomne forslag. (Herunder godkendelse af kontingenter) 
Ad 6. Valg af bestyrelse 
 A: Kasserer     Christa Madsen (Modtager genvalg) 
 B: Formand for fodbold  Henrik Haahr (Modtager genvalg) 

 C: Formand for Gym/Fitt          Lene Højris    (Modtager genvalg) 
Ad 7. Valg af udvalgsmedlemmer 
 A: Gymnastik/fitness + supp.      Heidi Reersdorf (Modtager genvalg) 
 B: Festudvalg   + supp Anders Kristiansen (Modtager ikke genvalg) 
                                      Charlotte Anderson  (modtager genvalg) 
 C: Fodbold + supp.  Ejnar Pedersen 
Ad 8. Valg af revisor   Knud Kristensen 
Ad 9. Eventuelt 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest ugedagen før generalforsamlingen, altså den 3. juni. 
 
Husk: Inden du foreslår en kandidat til bestyrelsen eller udvalget, 
bedes du spørge vedkommende først. 

På bestyrelsens vegne, Brian Pagaard 



Indkaldelse til generalforsamling i Kvong Sogneforening 

Tid: Onsdag 17. juni 2020 klokken 19.00 
Sted: Lærerværelset i Kvong Medborgerhus. 

Bliver forsamlingsforbuddet på mere end 10 prs. Ikke lempet, udskydes generalforsamlingen. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
A. Valg af dirigent 
B. Valg af referent 
C. Valg af stemmetællere 

 
2. Beretning ved formanden. 
 
3. Aflæggelse af regnskab. 
 
4. Fastsættelse af kontingent. 
 
5. Indkomne forslag. 
 
6. Valg til bestyrelsen (Bemærk der skal være mindst 2 af hvert køn i bestyrelsen) 
 A. På valg er Tove Kruchov Nielsen (Modtager genvalg) 
 B. På valg er Jørn Peter Adolphsen (Modtager genvalg) 
 
7. Valg af 3 suppleanter for 1 år. (1.2.-3. suppleant efter stemmetal) 
 
8. Valg af revisorer og suppleanter. 
 A. 2 revisorer 
 B. 2 suppleanter 
 
9. evt. 



Nyt fra Sogneforeningen. 

I løbet af foråret har sogneforeningen søgt henholdsvis brandkassen og Sparekassen 
om midler til to forskellige projekter. 
Vi har været så heldige, at vi har fået 15000 kr. af Brandkassen, til at få skabt mere 
læ i bålhuset. Og så er vi i opstarten på at skabe et stisystem nede i Kvong mose, 
og her har vi fået 40.000 kr. fra Andelskassefonden til køb af bordbænke sæt og lå-
ger til projektet. 
Vi vil gerne fra Sogneforeningen sige tak til både Brandkassen og Sparekassen. 

I arbejdet med grillhytten vil vi på et senere tidspunkt få brug for hjælp til bl.a. at få 
malet, men det vil I høre nærmere om. 
Toilettet ved grillhytten er ikke blevet sat op endnu, og det er pga. 
at vi ikke har resurserne til at opfylde reglerne i forbindelse med corona. 

Coronavirussen har sat en stopper for mange planlagte aktiviteter og 
sammenkomster, og det lader til, at det forsætter sommeren over. 
Som det ser ud nu, er det heller ikke muligt at afholde Sankt Hans, 
men reglerne ændre sig hele tiden, så hold øje med Karma i Kvong og omegn 
på Facebook. Hvis muligheden byder sig, så vil vi tænde bålet, med mulighed for at 
købe en kop kaffe, øl eller sodavand. 

Vi er ved at lægge sidste hånd på en velkomstpakke til nye beboere i Kvong sogn. 
Vi håber meget, at I vil hjælpe os med at ”opdage”, når nye flytter til. 
Giv besked til en fra bestyrelsen, så skal vi nok kontakte de nye tilflyttere. Skulle der 
desuden være nogen, som synes de har brug for at få besvaret spørgsmål eller bare 
er interesseret i at høre om livet i Kvong, så er I også velkommen til at kontakte os, 
uanset hvor længe I har boet i Kvong. 

Vi har været ude med opkrævninger til medlemskab til sogneforeningen (En grøn 
seddel sammen med Kvong posten) og mange har allerede reageret, men vi skulle 
gerne have mange flere. Vi håber, I vil bakke os op i vores arbejde, og hvis I har for-
slag, eller synes der er noget, vi kan gøre anderledes, hører vi gerne fra jer.  
Hvis I gerne vil betale medlemskabet kontant, kan vi også finde ud af det. 
I afleverer bare kontanter til en fra bestyrelsen. 

Vi håber, vi kan afholde en forsinket generalforsamling 
d.17/6 2020 på lærerværelset kl. 19. Indkaldelsen står et andet sted i bladet. 

Med disse ord vil vi gerne ønske alle en rigtig dejlig sommer. 

Med venlig hilsen 
På Sogneforeningens vegne 

Ulla Tromborg 
tlf. 21 25 26 31 
 



Tak for hjælpen. 

Kvong Medborgerhus har meget at sige tak for.  

Den løbende hjælp: Vi har en gruppe frivillige som hjælper med at holde området 
omkring de gamle skolebygninger rent og pænt og en anden gruppe der giver  
aktivitetshuset en grundig omgang, når det trænger. Uden deres indsats kunne vi ikke 
leve op til vores mål om at have et indbydende mødested.  
Det siger vi tak for. 

Byggehjælp: 
Mens meget andet var lukket ned, var en gruppe af aktive klar til at gøre den gamle  
børnehaveklasse færdig. Der er flyttet vægge, isoleret, beklædt, tapetseret og malet.  
Der er ordnet lys, varme og vand. Nu har Børnehuset fået et nyt aktivitetsrum og det 
er taget i brug.  
Det siger vi også tak for. 

Økonomisk hjælp: 
Vi har været heldige at få hjælp fra lokale fonde m.m. til at gennemføre vores  
projekter. Senest fra Brandkassen og fra Andelskassefonden. Disse tilskud gør det 
muligt at leve op til vores formål om gode og billige lokaler. 
Det siger vi også tak for. 

Vi indbød til den årlige hjælperfrokost, 
men måtte desværre udskyde den til bedre tider.  
Vi ville have vist huset frem for alle ved et åbent-hus-arrangement 
i forbindelse med forårsmarkedet.  
Det blev desværre ikke til noget i år. 

Vi lover at vende tilbage med både hjælperfrokost og åbent hus senere på året.  
Her kan vi kun sige tak. 

Bestyrelsen for Kvong Medborgerhus. 



Kære alle 

Det er efterhånden en tid siden, Kvong Børnehus sidst lavede en lille hilsen hertil.  

Den forgangne tid har været noget anderledes, da vi jo som alle andre, 
også har mærket til de konsekvenser, Corona har haft for hele landet og hele verden. 
Vi har både været lukket helt, haft nødpasning og måtte endelig åbne igen omend 
med en del restriktioner for både børn og voksne. Alle har klaret de nye rammer og 
udfordringer rigtig flot og vores hverdag er nu igen mere normal end den har været 
længe. Der er stadig restriktioner og retningslinjer at forholde sig til, men det klarer 
vi også. En ting er nemlig sikkert i Kvong Børnehus, vi går aldrig på kompromis med 
omsorgen og det pædagogiske arbejde for hvert enkelt barn. 
Heller ikke selvom Corona er flyttet ind i alles bevidsthed. 
Da vi åbnede igen, stod det nye lokale i Kvong Medborgerhus klar, 
så vi kunne rykke ind i et skønt rum og dele børnene op, som forskrifterne sagde. 
Det er vi alle meget taknemmelige for at det kunne lykkes.  
Vi har jo efterhånden mange børn i vores allesammens Børnehus, 
så det er rigtig dejligt med noget mere plads. 

Ellers går tiden lige nu med at finde ind i hverdagen, hvor alle børn er tilbage  
og ligesom mange andre institutioner, befinder vi os meget ude på legepladsen samt 
rundt i lokalområdet med gåture til Engparken, cykelture på cykelstien, leg på den 
nye legeplads ved bilhuset. Og vi nyder alle at være tilbage og vi ser frem til mange 
flere solskinstimer ude i naturen. 

Vi måtte jo som mange andre, aflyse vores generalforsamling, men har nu besluttet 
at sætte en ny dato. Det indebærer selvfølgelig at forsamlingsforbuddet ændres, 
men det tror vi på at det gør. 

Derfor indkalder vi til den årlige generalforsamling onsdag d. 24/6 kl.19.30 i Kvong 
Børnehus. Alle er velkomne. Dagsorden er ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal 
være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. 

Varme og positive forårshilsner 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: joern.adolphsen@gmail.com 

Aktivitetskalenderen i bladet er kun for én måned. 
I kalender på Kvong.dk kan ses alle kendte begivenheder. 


