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Nyt altergangsæt.  

Ved høstgudstjenesten den 27/09 2020 
blev Kvong Kirkes nye altergangssæt taget i brug. 
Sættet består af et kalkklæde og et klæde til disken. 
Begge med kniplede kanter. 
Kniplingerne er udført af Vera Sommer. 
Mønstret er fra Selskabet for Kirkelig Kunst 
og hedder hjerte og kors tegnet af Erik Ellegård Frederiksen. 
Menighedsrådet ønskede, at omdanne kniplede dele 
af en gammel alterdug til et altergangssæt, 
men på grund af stoffets ælde kunne dette ikke lade sig gøre 
og Vera blev spurgt, om det var noget for hende, at kniple et nyt sæt. 
Det ville Vera gerne og det meget smukke resultat foreligger nu og 
Menighedsrådet siger hjertelig tak for den indsats, 
som Vera har udøvet i forbindelse med sættet.  

Kvong Menighedsråd 

Nyt menighedsråd i Kvong Sogn 
Efter den ekstraordinære valgforsamling er der valgt følgende: 

Menighedsrådsmedlemmer:  
Tina Lindahl Henriksen, Kvong 
Anni Kærgård Tromborg Vad, Kvong 
Claus Larsen, Kvong 
Ib Henriksen, Kvong 
Henrik Haahr Pedersen, Kvong 

Suppleanter: 
Jan Mathiasen, Kvong 
Mai-Britt Kristensen, Kvong 
Hanne Kibeck Jepsen, Kvong 

Formiddagskaffe i Kvong Kirkehus 
Den 04/11 2020 er AFLYST, på grund af corona. 

Læsekreds i Kvong Kirkehus: 
Torsdag, den 26. november 2020 kl. 19,00 
Vi taler om bogen Undtagelsen af Christian Jungersen 



Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

Søn. d. 1. nov  
Alle helgens dag 

13.00; 
14.30; 16.00 

10.30 9.00 Ann  

Søn. d. 8. nov.  
22. s. e. trin. 

        

Søn. d. 15. nov. 
23. s. e. trin. 

10.30 9.00   Ann  

Søn. d. 22. nov. 
Sidste s. i kirkeåret 

17.00     Ann  

Lør. d. 28. nov.     
14.00  

Juletræstænding 
Ann  

Søn. d. 29. nov.  
1. s. i advent 

10.30 9.00   Ann  

Gudstjenesteplan 

Aktivitetsplan 

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

22/11 Børnehusets venner Julebanko Gymnastiksalen 13.00 

26/11 Menighedsrådet Læsekreds Kirkehuset 19.00 

26/11 Kvong Medborgerhus Generalforsamling Medborgerhus 19.00 

28/11 
Børnehusets venner 
Børnehuset og 4H 

Juletræstænding Medborgerhuset 14.00 

5/12 
Kvong/Lunde 
Jagtforening 

Snittrup jagt Snittrup 9.30 

7/12 
Kvong/Lunde 
Jagtforening 

Banko Lunde Kro 19.30 

Snittrup jagt 5. december kl. 9 30 mødested Snittrup. 
Banko på Lunde Kro 7. december kl.19 30.  

MVH Kvong-Lunde jagtforening   





En efterårshilsen fra Kvong Børnehus 

Nu er bladene ved at falde af træerne, temperaturen er ligeledes faldet og det er 
ikke længere nok blot med en langærmet trøje, når vi leger udenfor. 
Vi nyder dog alligevel årstiden, for mange dage er præget af skønt vejr med fuld sol. 
Vi er fortsat på mange ture med bussen og i lokalområdet. Vi er så heldige, at vi har 
fået årskort til den lille dyrepark ved Nr. Nebel, som er et skønt, overskueligt sted 
for børnene. Vi har igen i år været så heldige at få et par kæmpe græskar  
foræret af Jørgen Jensen og disse har børnene stor glæde af på mange måder. 
Tusind tak for dem. :-) 

Vi er som bekendt fyldt godt op i både børnehaven og vuggestuen i år og nyder 
fortsat det nye lokale, hvor vuggestuen holder til. For kort tid siden var der nogle 
friske gutter, som fik lavet en dejlig terrasse udenfor, så nu mangler vi blot 
indhegningen, så vuggestuen har endnu en legeplads, der er deres egen. Tusind tak 
for det flotte arbejde. I sådan et lille samfund, som der er her i Kvong, kommer vi 
ikke langt uden alle de ildsjæle og frivillige, vi er beriget med. Desuden skal vi alle 
fortsætte opbakningen til de forskellige arrangementer for at holde vores dejlige 
samfund kørende Og indtil videre går det jo heldigvis ret godt:-)Dog har Corona sat 
en stopper for en del af de arrangementer, vi normalt samles om, men vi vender 
stærkt tilbage, når tid er igen. For den tid kommer igen. :-) Indtil da vil vi alle her i 
Kvong Børnehus ønske jer en dejlig november med alt hvad der tilhører. 





Et par efterårsbilleder fra Kvong 



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 Ejvind Nielsen på tlf. 23 23 31 53. 
Der vil være adgang til toiletbygning i sommerhalvåret. 
Derudover aftaler man med Ejvind 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. 

Uden mad og drikke...... 

Har du fade, skåle, serveringsbestik i dine gemmer, som du ikke bruge. 

Så modtager Medborgerhuset det meget gerne. 

 

 
Det kan afleveres hos Lilian, Langgade 50  
eller send en sms på 29869171 og jeg henter gerne  

 

 



      

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. november 

E-mail: kvongposten@outlook.dk 

Aktivitetskalenderen i bladet er kun for én måned. 
I kalender på Kvong.dk kan ses alle kendte begivenheder. 


