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Konfirmation Kvong Kirke d. 5 september kl 10.30 

Frederik Nedergaard Harmsen, Kvorupvej 111, Kvong 
Anders Brydsø, Frøstrupskovvej 71, Frøstrup 
Nikolai Marstrand Mechlenborg Hellingsø, Tarmvej 231, Nr.Nebel 

Telegrammer m.m. kan afleveres i Kirkehuset ved Kvong Kirke  
fra kl. 9.30 - 10.30  på konfirmationsdagen 

Nyt fra Kvong menighedsråd. 
Lørdag den 14. august blev alle restriktioner i kirkerne ophævet, 
så nu må vi samles og synge sammen igen. 
Vi glæder os til at se jer. På gensyn. 
 
Læsekreds i Kvong: 
Sæsonen starter torsdag den 23. september kl. 19.00-21.00 I Kirkehuset Kvong. 
Første gang er man velkommen til at komme med forslag til bøger vi skal læse. 
Alle er velkomne. 
 
Formiddagskaffe i Kvong. 
Sæsonen starter igen onsdag den 6. oktober og derefter onsdag den 3. november og 
onsdag den 1. december kl. 10.30-11.30 i Kirkehuset Kvong. 
Alle er velkomne. 
 
Dåb i Kvong: 
Søndag den 26. september kl 12.00 
Søndag den 10. oktober kl 10.30. 
 
Julekoncert. 
Vi har været heldige og fået en aftale med Marie Carmen Kobbel om at komme til 
Kvong Kirke  
mandag den 29. november. Maria akkompagneres af Steen Rasmussen piano og 
Benjamin Kobbel sax. 
Koncerten starter kl 19.30 i Kvong kirke. 
Yderligere oplysninger følger her i kvongposten oktober, omkring billetsalg. 



Aktivitetsplan 

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

2/9 Skolens Støtteforening Op by night Lunde 17-21 

6/9 Købmandsgården sæsonstart 
Købmandsgården 

Lunde 
 

13/9 Børnehusets venner Generalforsamling Multihuset 19.30 

Gudstjenesteplan 

Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

4. sept. 
10.30 

Konfirmation 
    Ann Andersen 

5. sept.           
14. s. e. trin. 

  
10.30 

Konfirmation 
  Ann Andersen 

12. sept. 
15. s. e. trin. 

      Ann Andersen 

19. sept. 
16. s. e. trin. 

10.30 
Høst 

9.00   Ann Andersen 

26. sept. 
17. s. e. trin. 

9.00 
10.30 
Høst + 

menighedsmøde 
  Ann Andersen 

30. sept.     
19.00 

Efterår/Jagt 
Ann Andersen 

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 

Aktivitetskalenderen i bladet er for 2 måneder. 



Kvong sogneforening orienterer 

 
Grillhytten på Kvong stadion må benyttes af alle, og det er gratis at bruge den.  
Hvis man vil reservere hytten, kan man kontakte Thomas Sønderskov på  
tlf. 23 37 37 56. Der vil være adgang til toiletbygning i sommerhalvåret. 
Derudover aftaler man med Thomas om adgang til toiletter i Medborgerhuset. 
 
Regler ved brug af Hytten:  
Grillhytten og området skal behandles ordentlig. 
Det der bringes til hytten og området, har man selv ansvar for at få fjernet igen.  
Vær opmærksom på at der ikke er affaldsspande, så medbring selv affaldssække.  
Toilettet skal gøres rent efter brug. 
Der vil være spand, rengøringsmiddel og klude til rengøringen.  
Vi vil forsøge at der altid er toiletpapir.  
 
Med venlig hilsen sogneforeningen. 

NYT fra Hjørngaard Vintage: 
  
Flere har efterspurgt kurser i blomsterbinding, og jeg har derfor overtalt Eva 
(Mormor’s Ting og Sager i Lyne) til at komme og være instruktør, 
foreløbig følgende aftener: 
  
Torsdag, den 16. september 2021 fra kl. 18.30 til ca. 21.30 
Vi binder en tæt buket helt fra bunden med klargøring af materiale, m.m. samt vi 
laver en flot dekoration i oasis. Prisen er 349 kr. incl. alt materiale samt kaffe/te og  
hjemmebagt brød. 
  
Torsdag, den 23. september 2021 fra kl. 18.30 til ca. 21.30 
Vi binder en tæt buket helt fra bunden med klargøring af materiale, m.m. samt vi 
laver en flot dekoration i oasis. Prisen er 349 kr. incl. alt materiale samt kaffe/te og  
hjemmebagt brød. 
  
Torsdag, den 7. oktober 2021 fra kl. 18.30 til ca. 21.30 
Vi binder kranse. Du medbringer selv dekorationsmaterialet til kransen. Brug fra 
haven eller hvad du kan finde i naturen. Prisen for kurset er 195 kr. incl. en halm-
krans og en rulle tråd samt incl. kaffe/te og hjemmebagt brød. 
  
Torsdag, den 18. november 2021 er der kursus i julebinderi.  
Nærmere information herom senere, men tilmeld dig gerne allerede nu. 
  
Der vil alle dage være mulighed for også at handle i butikken. 
  
Tilmelding via mail til alice@hjorngaard.dk, eller via sms til telefon nr. 23465996 
efter først til mølle-princippet. 
  
Vil du gerne hygge dig sammen med arbejdskollegaer, familie eller andre, er der 
også mulighed for jeres helt egen aften. Det kan også foregå i dagtimerne - evt. i en 
weekend. Kan du samle 10 deltagere til kurset, så finder vi naturligvis en dato.  
  
Ring, skriv eller kom endelig forbi, hvis du har spørgsmål! Jeg er i gang med at  
planlægge flere events, og har du ønsker/ideer, hører jeg gerne fra dig. 

 

 
Mange hilsner 
Alice Hjørngaard 
 

mailto:alice@hjorngaard.dk


Ny sæson i Købmandsgården Lunde 
Starter den 6. september. 
Nye som gamle bruger er velkommen 
Hvis du har en ide til at lave noget nyt så kontakt os. 
Nye tiltag- Vi vil prøve om der er nogle der kunne tænke sig at sy deres eget tøj. 
Måske af genbrugstøj 
Kom og hør eller ring 61267943 eller se vores side, Købmandsgården Baunbo, 
på Facebook. 






