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Kirkesuppe. 
Gudstjeneste i Kvong Kirke, søndag, den 3. marts kl. 10.30 
Efter gudstjenesten serveres suppe og kaffe i Kirkehuset. 
Pris 30 kr. 
Tilmelding senest 28/02 til Anni Vad tlf. 51 90 32 43 

   eller Inge Thomsen tlf. 24 80 12 69  

Formiddagskaffe i Kirkehuset i Kvong. 
Onsdag den 6. marts 2019 kl. 10.00 - 11.00 

Læsekreds i Kirkehuset 
Onsdag den 27. marts kl. 19.00 

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

2/3 LGU & KIF Gymnastikopvisning Frøstruphave 13.00 

6/3 Menighedsrådet Formiddagskaffe Kvong Kirkehus 10.00 

9/3 Kvong gamle skole Dilettant Kvong gamle skole 19.30 

11/3 KIF Generalforsamling Lærerværelset 19.00 

21/3 Kvong Børnehus Generalforsamling Kvong Børnehus 19.30 

27/3 Menighedsrådet Læsekreds Kvong kirkehus 19.00 

Aktivitetskalender 



Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

3. marts 
Fastelavn 

14.00 
10.30 

kirkesuppe 
 Ann Andersen 

10. marts 
1. s. i fasten 

10.30 9.00  Ann Andersen 

17. marts 
2.s. i fasten 

9.00 10.30  Ann Andersen 

24. marts 
3.s. i fasten 

10.30 9.00  Ann Andersen 

31. marts Ingen    

7. april 
Mariæ bebudelsesdag 

10.30 9.00  Ann Andersen 

14.april 
Palmesøndag 

9.00 10.30  Ann Andersen 

18. april 
Skærtorsdag 

10.30 9.00  Ann Andersen 

19. april 
Langfredag 

 10.30  Ann Andersen 

21. april 
Påskedag 

10.30 9.00  Ann Andersen 

22. april 
2. påskedag 

  10.30 Ann Andersen 

28. april 
1.s.e. påske 

Ingen    

Gudstjenesteplan 

LGU og KIF afholder gymnastikopvisning på Frøstrup have efterskole 
lørdag d. 2/3 kl. 13. 

De lokale hold vil vise, hvad de har arbejdet med, og vi får også besøg af 
JTH og Dejbjerglund efterskole.  

Der er mulighed for at købe kaffe og kage. 



Husk- Husk-Husk-Husk 

 
 

Højt humør opfører Clausens maskinfabrik 

 
Et stykke om fornyelse, udvikling og ikke mindst industrispionage. 

En smule kærlighed kommer vi heller ikke uden om. 
 

Kom og vær med til en hyggelig aften med gode grin i vente. 
 

På Kvong gamle Skole 
Lørdag den 9. marts kl. 19.30 

 
Priser: 
Kun for forestillingen: kr. 75,- 
Forestillingen + 2 teater-snitter m. 1 øl eller 1 sodavand og kaffe + kage: kr. 
150,00 
 
Af hensyn til bestilling af teater-snitter skal disse reserveres senest mandag 
den 4. marts til: 
Peter Roesgaard tlf.nr.: 61111183 efter kl. 19.00 og gerne på SMS. 

Idrætsforeningen holder 
generalforsamling mandag d 11 marts kl. 19, 

på dagsorden er vedtægtsændring, 
og med vedtagelse af denne holdes 

ekstraordinær generalforsamling kl. 20. 



 

Kvong børnehus indkalder til generalforsamling  

torsdag den 21 marts 2019 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: 
Torben Mikkelsen  

En hilsen fra Kvong Børnehus. 

Dagene går her i Kvong Børnehus med alle mulige skønne aktiviteter, 
mens vi nyder de spæde tegn på forår. Vi glæder os over at vi igen har modtaget 
Det Grønne Flag og dette hejser vi fredag d. 22/2 med forældre, børn og andre 
interesserede. Det bliver et lille, men hyggeligt arrangement. 

Desuden er året 2019 startet fantastisk, således at vi igen har fuldt hus i 
vuggestuen fra medio april. Her byder vi velkommen til endnu en pige til vores  
dejlige vuggestueflok. 

Derudover har vuggestuen været på en dejlig tur til Fiskerimuseum i Esbjerg, det 
var et stort hit. Marts måned byder på den årlige generalforsamling her i  
børnehuset og vi håber, at så mange som muligt, møder op til en hyggelig aften. 

De bedste forårshilsner fra Kvong Børnehus. 



Denne gang i Lydum Forsamlingshus. 
Kom og vær med til en festlig aften. 
Hver person medbringer en lille lækker ret til  ” Tag-selv-bordet”. 
Vi sørger for hus, service og oprydning. 
Drikkevarer skal købes i baren, som betjenes af nogle dejlige mænd. 
Entre 25, kr 
Tilmelding pr. sms senest 1. april til  

Anette 24260483 

Husk navn og antal 
Hilsen Festudvalget 

Billedet er fra damefesten i Kvong 2018 

Damefest 2019 13. april kl. 19.00 

Forårshilsen fra Aktiv Kvong  

Aktiv Kvong er en forening for hele sognet, der varetager de interesser, der vedrører 
Aktivitetshuset.  
 Foreningen Aktiv Kvong sørger bl.a. for opgaver såsom:  
• Drift og vedligeholdelse af Aktivitetshuset  
• et Aktivitetshus, som er for alle i sognet, og som kan bruges til mange aktiviteter.  
• et samlingspunkt for bl.a. Kvong Børnehus, Idrætsforening, Idrætsparken.  
• Fitness, billard og spinning er dog med betalt kontingent til Kvong Idrætsforening.  
Enhver i sognet kan blive medlem – det koster 100 kr. per person årligt og vi har plads 
til flere medlemmer.  
Hvis nogen ønsker at blive medlem, kan Niels Jeppesen kontaktes på 20 60 86 36.  
Med kontingentet er man med til at støtte fornyelser og vedligeholdelse af huset.  
Bemærk: Vi afholder generalforsamling i Aktiv Kvong tirsdag, den 21. maj 2019 kl. 
19.30 i Aktivitetshuset 
Vi vil gerne sige stor tak til alle de frivillige, der i dagligdagen udfører en stor indsats 
bl.a. med rengøring osv., så Aktivitetshuset kan holdes i god og præsentabel stand. 
Jeres hjælp er uundværlig for Aktiv Kvong, og vi sætter stor pris på jeres indsats.  
Med venlig hilsen Bestyrelsen i Aktiv Kvong: Claus Larsen, Niels Jeppesen og René Høj-

ris  

tel:24260483


 

 

Forårsmarked 
Forårsmarked i skolegården for hele familien. 

Lørdag d. 13 april kl. 11-14 

 

 

Har du noget du vil sælge, så kan du bare møde op kl. 10 og stille bod op. (Borde kan 
lånes) 

I år kan man forudbestille blomster/planter. ( se vedlagt bestillingsseddel) De 
forudbestilte blomster/planter kan afhentes på forårsmarkedet, derudover vil der 
 være et lille udvalg, som sælges.  Der vil ikke være mulighed for efterbestillinger. 

Så vil du være sikker på at vi har de blomster/planter du ønsker, så husk at udfylde 
bestillingssedlen og send til pr. mail til majbritthedegaard@live.dk 

Hans Thomas sælger igen i år Gødning og jord, han har et lille udvalg med på dagen, 
men i år vil man også kunne bestille dette på forhånd og Hans Thomas vil gerne  
komme ud med det, så gødningen kan nå at komme i jorden. (se bestillingsseddel) 

Bestilling senest torsdag d. 7 marts og udlevering lørdag d. 9 marts 

 

Også i år vil der værer mulighed for at købe pølser som er sponseret af  

Dan-El, Muremester Kjeld Sørensen, Nøregaard El-Teknik og 
Kvong Smede- og maskineforretning. 

Vi håber I alle møder op til en hyggelig dag. 

Vi glæder os til at se jer.  

Mange forårs hilsner fra  

Kvong sogns Støtteforening 





      

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. marts 

E-mail: kvongposten@outlook.dk 
 

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


