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HØJSKOLEDAG på Lunde Kro  
Der er allerede nu udsolgt til Højskoledag den 12. september 2019 
på Lunde Kro, og der er mange på venteliste. 
Hvis du har købt/bestilt billet, men bliver forhindret i at deltage, 
modtager vi gerne afbud, og du kan få evt. indbetalte penge retur. 
Henvendelse skal ske til Lise Hvelplund på tlf. 21 22 91 44 
eller på mail lisehv@bbsyd.dk 

Kom og vær med til 
Pilgrimstur på cykel/bil 
Søndag, den 25. august fra kl. 09.00 – 13.00 

Menighedsrådene i Nr.Nebel/Lydum og Kvong prøver noget nyt 
med en pilgrimstur, hvor vi besøger de 3 kirker 
med start i Nr.Nebel kirke kl. 09.00 med morgensang og morgenkaffe, 
derefter går turen til Lydum kirke med indlæg fra prædikestolen 
og slutteligt går turen til Kvong med afslutning i kirken. 
Undervejs er der forplejning. 
 
Tilmelding til Anni Vad 51903243 eller SMS senest den 14.08.2019. 
Man sørger selv for transport til Nr. Nebel. 

Alle er velkommen. 
 

 

 

 

 Afslutning i Kvong Kirke 

mailto:lisehv@bbsyd.dk


Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

28. juli 
6. s. e. trin. 

 10.30  KTB 

4. august 
7.s.e. trin 

9.00   KTB 

11. august 
8. s. e. trin 

10.30   KTB 

18. august 
9. s. e. trin 

9.00 10.30  ANN 

25. august 
10. s. e. trin 

9.00 
Pilgrimstur 

 
Pilgrimstur 

 
Pilgrimstur 

ANN 

 1. september 
11. s. e. trin 

9.00 10.30  ANN 

9. september 
12 s. e. trin 

Fri?    

Gudstjenesteplan 

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

22/8 Nørkleklubben Der nørkles Kvong gamle skole 19.00 

25/8 Menighedsrådene Pilgrimstur Nr. Nebel Kirke 09.00 

28/8 4H 
Byg selv/agurkesalat-

rødbeder 
Kvong gamle skole 16.00 

30/8 Børnehaven Grillaften Børnehaven 17.00 

4/9 Menighedsrådet Kaffe i kirkehuset Kvong Kirkehus 10.00 

12/9 
Ældresag/

menighedsrådene 
Højskoledag Lunde Kro 10.00 

Aktivitetskalender 



Sankt Hans aften 
Vi har haft en dejlig Sankt Hans aften hvor ca. 100 mennesker 
mødtes ved bålhuset og endelig var vejret med os.  
Vi vil gerne sige tak til Gunnar og Jørgen Jensen 
som hjalp med at få lavet bålet. 
Magda bagte kage og lavede de flotte dekorationer på bordene. 
Dolly og Joan bagte kage og Kirsten og Joan gjorde sit til at køerne ikke blev 
for lange ved at hjælpe med at sælge pølser, kartoffelsalat mm. 
Magnus, Rasmus, Sebastian og Benjamin hjalp under skattejagten.  
Tusind tak til jer alle. 
Og endnu engang tak til Egil Hvid-Olsen 
som havde lyst til at komme og holde båltale.  
 
Mvh Kvong Sogneforening 



      

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. august 

E-mail: kvongposten@outlook.dk 
 

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


