
_______________________________________________________ 

Audition 
 
Lørdag den 12/8 - 2017 kl. 10 - 12 
For børn/unge i 0. - 10. 
 
Vi er en lille teaterforening Højt Humør, som gerne vil lave 
Teater/skuespil med børn og unge. 
 
Så har du en skuespiller gemt i dig eller vil se om det er noget 
for dig. Har du mod og lyst på at have et 
par hyggelige timer sammen med andre 
unge mennesker, så kom til audition til 
stykket Ronja Røverdatter. 
 
Vi mangler:  

• Skuespiller 

• Musiker 

• Rekvisitør 

• Håndværker 
 
 
Mødested: Skolegården, Esbølvej 9, Sdr. Vium 
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Aktivitetskalender 
Gudstjeneste – August 

Aktivitetskalender – August 

Lørdag d. 12. aug. 
Kl. 10 - 12 

Audition til Ronja Røverdatter - Skolegården Sdr. 
Vium  

Onsdag d. 16. aug. 
Kl. 16 - 18 

4H - Kvong Gamle Skole 

Lørdag d. 19. aug. 
kl. 10 - 12 

4H - Kvong Gamle Skole 

Søndag d. 20. aug. 
Kl. 10.30 

Kvong Menighedsråd - Gudstjeneste i Kvong Kirke 
herefter menighedsmøde.  

Aktivitetskalender – September 

Lørdag den 9. sep. 
Kl. 9.00 - 15.00  

4H Børnedyrskue på Hindsig Ridecenter  
 

Lørdag den 24. sep. 4H - Halvdagstur til Skjern Enge med hele familien. 

 
Kvong Gamle Skole takker for beløb til et nyt skilt samt til et 
nyt vindue. 
 
Kvong Børnehus takker for penge til ture ud af huset samt til 
nye redskaber til legepladsen. 

Dato Nr. Nebel Kvong Præst 

Søndag d. 6. aug. 
8. s. e. trin. 

10.30  Kasper Bøtker 

Søndag d. 13. aug. 
9. s. e. trin. 

 9.00 Kasper Bøtker 

Søndag d. 20. aug. 
10. s. e. trin. 

9.00 10.30 Ann Andersen 

Søndag d. 27. aug. 
11. s. e. trin. 

10.30 9.00 Ann Andersen 



Gudstjeneste og menighedsmøde i Kvong 

  
 
Søndag, den 20. august kl. 10.30 starter vi med gudstjeneste. 
 
Derefter går vi en tur på kirkegården, hvor vores graver og 
kirkeværge vil vise og fortælle om, hvad der er sket og vil ske 
fremadrettet i vores udviklingsplan for kirkegården. 
 
Menighedsrådet vil også besvare spørgsmål vedrørende 
nybyggeri ved kirken. 
 
Vi slutter af med et let traktement. 
 

Kvong 4H 
 
Onsdag den 16. august i Kvong Gamle Skole: Vi skal lave lys og 
lysestage 
  
Lørdag den 19. august kl. 10.00 til kl. 12.00 i Kvong Gamle 
Skole. Vi fordeler Kvong sogn, Lyne og Strellev, så vi fælles kan 
få solgt de 400 stk. lodsedler. Vores klub tjener 4 kr. pr. solgt 
lodseddel.  
 
Det gør, at børnene kommer til 
julefrokost i december. De sidste 6 kr. er 
med at finansierer dyrskuet. 
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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. 


