KvongPosten
September 2017
Indbydelse til vi spiser sammen
Så er tiden inde til at vi mødes på kryds og tværs af Kvong Sogn og omegn til
en hyggelig aften
Fredag den 15. september kl. 18.00 i gymnastiksalen
Tag en ret med, som passer til familiens størrelse. Her kan alle smage
hinandens medbragte mad. Maden vil blive stillet på et fællesbord.
Vi stiller borde og stole op Kaffe, the og kage kan købes til arrangementet. Vi
henter øl, vand og vin, ved Min Købmand i Lunde.
Husk, at medbringe service.
Hvis der er spørgsmål, kan man kontakte:
Lene Falgreen - tlf. 2629 7210
Tove Nielsen - tlf. 6165 4232
Venlig hilsen
Udvalget - Vi spiser sammen
Tina Amstrup Lene Falgreen Tove Nielsen Charlotte Bang Majbritt Nielsen og
Charlotte
Mikkelsen

Aktivitetskalender
Gudstjeneste – September
Dato
Nr.
Nebel
Søndag d. 3. sept.
9.00
12. s. e. trin.
Søndag d. 17. sept.
14. s. e. trin.
Søndag d. 24. sept.
15. s. e. trin.
Torsdag d. 28. sept.

10.30

Kvong

Lydum

10.30 med
kirkekaffe
10.30
Høstgudstjeneste
9.00

Præst
Ann Andersen
Ann Andersen

Ann Andersen
17.00
Jagtgudstjeneste

Ann Andersen

Aktivitetskalender – September
Tirsdag den 5. sep.
Nørkleaften i klasselokale på Kvong Gl. Skole.
Kl. 19.00
Onsdag den 6. sep.
Formiddagskaffe, hygge og sang i
Kl. 10.00 -11.00
konfirmandstuen Langgade 13, Kvong - Kvong
Menighedsråd.
Lørdag den 9. sep.
4H Børnedyrskue på Hindsig Ride Center.
Kl. 9.00 - 15.00
Onsdag den 13. sep. Kl.
Koncert med ”Den danske Salmeduo” i Nr.
19.30
Nebel kirke.
Fredag den 15. sep.
Vi spiser sammen i gymnastiksalen.
Kl. 18.00
Søndag den 17. sep.
Høstgudstjeneste i Kvong Kirke.
Kl. 10.30
Torsdag den 21. sep. Kl.
Læseklub i Konfirmandstuen 19 - 21
Menighedsrådet.
Lørdag den 24. sep.
Halvdagstur til Skjern Enge med hele familien Kl. 13.30
4H

Kom og vær med til
Fælles koncert med de syv sogne
Koncert med ”Den danske Salmeduo”, i Nr. Nebel kirke onsdag d. 13.
september kl. 19.30:
I år fejrer vi, at det er 500 siden, Martin Luther slog sine 95 teser op på
kirkedøren i Wittenberg.
Det skete den 31. oktober 1517. Reformationen fik betydning for både
det danske samfund og den danske kirke, dansk identitet og
bevidsthed.
Luther gav kirkemusikken tilbage til folket, og det er værd at markere!
Den Danske Salmeduo – Christian Vuust på saxofon og klarinetter og
Hans Esbjerg på klaver – har lavet en række instrumentale
nyfortolkninger af Luthers salmemelodier.
Duoen ønsker at vise musikkens levedygtighed og tidløshed og dermed
at bære reformationstidens salmer ind i vores samtid. Vi vil derfor
opleve et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelhed,
den klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske
jazztraditions legende improvisationer.
Reformationen bidrog til at give salmesangen i gudstjenesten tilbage til
menigheden og har derved haft stor betydning for den folkelige
fællessang i de nordiske lande.

VIGTIGT: Omdeling af KvongPosten ændres
I Kvong Sogneforening har vi pga. udgifter til trykning og omdeling af
KvongPosten måttet sløjfe den månedlige omdeling, hvor hver enkelt
husstand får KvongPosten i postkassen.
Denne måneds udgave er dermed den sidste, du får leveret i din
postkasse. Fremover kan du hente KvongPosten i Multihuset, hvor den
ligger i et beskedent oplag til at tage med, eller du kan læse den på
vores hjemmeside kvong.dk.
Vi bestræber os på, at have den nye udgave klar den sidste weekend i
hver måned.
M.v.h. Kvong Sogneforening

Høstgudstjeneste i
Kvong
Søndag, den 17.
september kl. 10.30

Aktivitetskalender – Oktober
Onsdag den 25. okt. Nørkleaften i klasselokale på Kvong gamle Skole.
Kl. 19.00
Mandag den 23. okt. Kvong Idrætsforening inviterer til motion for
Kl. 19.30
sangstemmen. Arrangementet vil foregå i
gymnastiksalen på Kvong gamle Skole.
Fredag den 27. okt.
4H - Halloweenfest for forældre og søskende,
kl. 16.00 til ???
hvor børnene laver maden - Sted: Lyne Friskole.

Menighedsrådet
KOM OG VÆR MED til formiddagskaffe, hygge og sang i Kvong:
Sæsonen begynder igen onsdag den 6. september kl. 10.00 – 11.00 i
konfirmandstuen Langgade 13, Kvong, og derefter onsdag d. 4.
oktober, onsdag d. 1. november og onsdag d. 6. december samme tid
og samme sted.
På gensyn.

Læsekreds i Kvong:
Sæsonen begynder igen torsdag d. 21. september
kl. 19.00 – 21.00 i konfirmandstuen Langgade 13,
Kvong.
Første bog er Herbjørg Wassmo ”Hundrede år”.
På første møde aftales de næste mødedatoer og
hvad der skal læses.
Nye deltagere er velkomne.

Nyt fra Kvong børnehus
I Kvong børnehus har vi sagt
velkommen til Susanne Madsen,
den nye pædagog i stedet for
Ulla. Børnene er allerede glade
for Susanne, så det er jo dejligt.
Ellers har " sommeren" forløbet
godt. Vi har været på bus og
gåture, lavet bål, hygget og nydt
vores lille børnehave og
vuggestuegruppe.
Vi har i øjeblikket 14
børnehavebørn og 5
vuggestuebørn, men hen over
efteråret og vinteren modtager vi
heldigvis flere børn, så det er jo
dejligt, alle skal være så
velkommen.
Børn og voksne har fået holdt en
del ferie, vi har haft gode og
stabile vikarer, som børnene
kender. Så nu er vi alle mand klar
til at tage fat på hverdagen.
I øjeblikket bliver der arbejdet på, at få en rutschebane sat op på
legepladsen (vi var jo så heldige at modtage penge til dette fra
støtteforeningen, vi takker mange
gange). Støtteforeningen gør det også muligt for os at fortsætte vores
årlige svømmeture her i efteråret, så det glæder vi os til.

Ellers vil I se bussen kører gennem byen ca. to
gange i ugen, hvor vi er på vej mod nye oplevelser
eller en lille flok børn på gåben eller i 4mandsklapvognen på hyggetur rundt i byen.
Alle er altid velkomne til at besøge os, bruge
legepladsen eller nyde vores sansehave, kigge til
høns og kanin eller bare drikke en kop kaffe og
nyde vores dejlige kvongbørn.
Mange sommerhilsner fra Kvong børnehus

Kvong 4H
Familietur til Skjern Enge lørdag den 23. september 2017.
Vi mødes kl. 13.30 ved Pumpestation Nord. Vi skal ud at gå i Skjern
Enge, og prøve de 2 trækfærger, der bringer os over Skjern å. Ved
pumpestation Nord er der lavet en overbygning, så man kan se langt
ud over engene.
Medbring:
• Praktisk tøj og gummistøvler
• Kikkert
• Kaffekurv med drikkevarer
• Kop, glas, tallerken

Vi medbringer: Kage til Kaffen
Vi slutter af kl. 16.30.
Tilmelding til Kvong 4 – H: Svend Åge Andersen
Tlf. 75254182 Mobil 21152889
Mail: jytteandersen@bbsyd.dk
Venlig hilsen Kvong 4H - Vi glæder os til at være sammen med jer!

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. september
E-Mail: kvongposten@outlook.dk
HUSK! Aktivitetskalenderen dækker to måneder.
Arrangementer omtales særskilt den måned, de finder sted.

