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Formiddagskaffe i Kirkehuset. 
Onsdag den 1. april er aflyst. 

Konfirmation Kvong Kirke. 
Søndag den 3. maj 2020. 
Er udsat til søndag den 6. september kl. 10.30. 

Orienteringsmøde vedr. Menighedsrådsvalg 2020  
Få indflydelse og støt op om din Kirkes liv i fremtiden. 
Kom til menighedsmøde/orienteringsmøde i Kvong Menighedsråd 
og hør mere om mulighederne i dit lokale menighedsråds vigtige arbejde. 

Mødet foregår i Kvong Kirkehus, Kvong Kirkebakke 11, Kvong 
Onsdag, den 13. maj 2020 kl. 19,00 

Alle er velkomne og vi vil denne aften fortælle lidt om hvad der er foregået 
det forgangne år og hvad der kommer af opgaver i det nye. 
Årets budget og det forrige års regnskab fremlægges.  

Med hensyn til orienteringsmødet er det Kvong Menighedsråds ønske at skabe 
åbenhed og interesse i forbindelse med det forestående valg til menighedsrådet 
den15. september 2020. 

Vel mødt. 
Kvong Menighedsråd 

 

 

Gudstjenesetplan:  
Alle gudstjenester fra 29/03 2020 til og med den 19/04 2020 
er aflyst på grund af coronavirus. Der er risiko for yderligere aflysninger. 

Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

26. april 
2. s. e. påske 

10.30 9.00   



Indkaldelse til generalforsamling i Kvong Sogneforening 

Tid: Onsdag 22. april 2020 klokken 19.30 

(Kan blive udsat pga.  situationen omkring coronavirus) 
Sted: Lærerværelset i Kvong Medborgerhus. 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
A. Valg af dirigent 
B. Valg af referent 
C. Valg af stemmetællere 

 
2. Beretning ved formanden. 
 
3. Aflæggelse af regnskab. 
 
4. Fastsættelse af kontingent. 
 
5. Indkomne forslag. 
 
6. Valg til bestyrelsen (Bemærk der skal være mindst 2 af hvert køn i bestyrelsen) 
 A. På valg er Tove Kruchov Nielsen (Modtager genvalg) 
 B. På valg er Jørn Peter Adolphsen (Modtager genvalg) 
 
7. Valg af 3 suppleanter for 1 år. (1.2.-3. suppleant efter stemmetal) 
 
8. Valg af revisorer og suppleanter. 
 A. 2 revisorer 
 B. 2 suppleanter 
 
9. evt. 

Kvong - Lunde jagtforening  
vil gerne opfordre alle lodsejere i området til at melde til foreningen 
hvis man ser mårhunde 

. Kontakt Egon Høgedal på tlf. nr 20475566. På forhånd tak. 


