
KvongPosten 
Maj 2021 

Gudstjenesteplan 

Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

Søn. d. 2. maj 
4. s. e. påske 

  10.30   Ann 

Søn. d. 9. maj 
5. s. e. påske 

10.30 9.00   Ann 

Tors. d. 13. maj 
Kristi Himmelfarts dag 

9.00 10.30   Ann 

Søn. d. 16. maj 
6. s. e. påske 

    10.30 Ann 

Søn. d. 23. maj 
Pinsedag 

10.30 9.00   Ann 

Man. d. 24. maj 
2. pinsedag 

  10.30   Ann 

Søn. d. 30.maj 
Trinitatis 

       

Hansina Nordendal, Langgade 35 skal konfirmeres 2. maj.  

Jeg samler selvfølgelig ind til hende:  

20 kr. til fællestelegram = 1 telegram med mange navne og lidt penge 
i stedet for mange telegrammer uden penge. 
Henvend dig på Kvong Kirkebakke 1 - West Speed 
eller send sms + navn og mobil pay til 22310452  

Venlig hilsen Kirsten Kristiansen 

Den 5. september 2021 er der konfirmation i Kvong Kirke. 



Aktivitetsplan 

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

10/5 KIF Generalforsamling Medborgerhuset 19.00 

20/5 Kvong Sogneforening Generalforsamling Medborgerhuset 19.00 

9/6 Kvong Børnehus Generalforsamling Hjørngårdsvej 1 19.30 



Vi håber, du har set den grønne seddel her i Kvong Posten med kontingent  
betaling til Kvong Sogneforening. 

Støt os med at betale kontingent. 
Har du spørgsmål så kontakt Tove Nielsen 6165 4232  

Med venlig hilsen 
Kvong Sogneforening 



En lille forårshilsen fra Kvong Børnehus 

April måned er altid en måned, hvor man vejrmæssigt aldrig kan være sikker 
på noget, men hvor har vi nydt alle de dage, der har været med solskin.  
Ja faktisk har dagene med snevejr også været fantastiske.  
Vi har i april måned igen fået høns og dem nyder vi alle godt af.  
Vi har været på flere små ture ud i nærområdet i vores gode, nye bus. 
Vi har investeret i helt nye autostole, 
så nu er det så nemt at tage på en spontan tur  

Vi havde de seneste måneder flere drøftelser om de ledige pladser,  
vi ville få i vuggestuen i løbet af året , 
men dette blev lige så uforudsigeligt som vejret i april  
og pludselig, inden vi så os om havde vi fået flere henvendelser 
og vupti, alle pladser er nu taget resten af året. 
Det er da fantastisk og vidner om, at vi har det bedste lille sted. 

Tilbage er der kun at sige at vi alle trives og nyder sommerens begyndelse. 
Hav det rigtig godt derude  

De bedste hilsner fra Kvong Børnehus. 

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 

Alle er velkomne. 



Husk KIF’s generalforsamling  

mandag d. 10/5 kl. 19.00 på det gamle lærerværelse.  



Tak  
Børnehusets Venner vil gerne sige en stor tak til alle 
der har købt gødning og derigennem støttet os. 
Og stor tak til DLG Land og fritid 
som har sponsoreret 25 % af dette års salg til os.  
Det har gjort at vi har fået ca. 7000 kr. 
Samt stor tak til Hans Thomas Madsen for det arbejde han har gjort 
for at det kunne lade sig gøre.  



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. maj 
E-mail: kvongposten@outlook.dk 

Aktivitetskalenderen i bladet er for 2 måneder. 




