
    KvongPosten 
Oktober 2020 

Læsekreds i Kvong Kirkehus: 

Torsdag, den 29. oktober 2020 kl. 19,00. 

Formiddagskaffe i Kvong Kirkehus 

Den 07. oktober 2020 AFLYST, på grund af Corona. 

Kvong Menighedsråd - Ekstra Valgforsamling 

Efter valgforsamlingen tirsdag, den 15. september mangler vi stadig 1 kandidat til et 
fuldgyldigt menighedsråd samt et antal stedfortrædere. 
Kvong Menighedsråd indkalder derfor til ekstraordinær valgforsamling  

Onsdag, den 07. oktober kl. 19,00 i  
Kvong Kirkehus, Kvong Kirkebakke 11   

Hvis man ønsker at opstille til menighedsrådet, men ikke kan være til stede den 
pågældende dag skal man lave en fuldmagt.  
Blanket til denne fuldmagt kan fås ved henvendelse til valgbestyrelsen: 

Bettina Ørskov 
Neder Hallumvej 131 
Tlf. nr. 23 27 36 18 eller 

Annelise Nielsen 
Neder Hallumvej 141 
Tlf. nr. 75 25 40 76/61 74 15 72 

Kvong Menighedsråd 



Højskoledag i Kvong 
Lørdag den 24. oktober: 

Vi begynder i Kvong kirke kl. 11,00, 
hvor vi skal høre om og synge salmer af Johannes Johansen. 
Vores gæster og foredragsholdere Birgitte Sørensen (sanger) 
og Ulrik R. Damm (organist), vil guide os igennem i kirken. 
Derefter fortsætter vi i kirkehuset, hvor der er frokost og foredrag om 100-året for 
genforeningen og 75-året for Danmarks befrielse. 
Dagen slutter ca. kl. 14,30. Vi ses til en hyggelig og lærerig dag. 

PRIS kr. 100,00 

Tilmelding til: 
 Inge Bech Thomsen tlf.  75 25 40 95/24 80 12 69 eller 
 Annelise Nielsen tlf. 75 25 40 76/61 74 15 72 
 senest tirsdag, den 20. oktober 2020.09.16 



Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

Søn. d. 4. okt. 
17. s. e. trin. 

10.30 9.00   Ann  

Søn. d. 11. okt.  
18. s. e. trin 

9.00 10.30   Ann  

Søn. d. 18. okt. 
19.s. e. trin. 

        

Søn. d. 25. okt. 
20.s. e. trin. 

10.30     Ann  

Søn. d. 1. nov  
Alle helgens dag 

13.00; 14.30 
og 16.00 

10.30 9.00 Ann 

Gudstjenesteplan 

Aktivitetsplan 

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

3/10 Hoppe Lotte Hansen Loppemarked Medborgerhuset 10-17 

7/10 Menighedsrådet Ekstra Valgforsamling Kirkehuset 19.00 

24/10 Menighedsrådet Højskoledag Kirke/kirkehus 11.00 

29/10 Menighedsrådet Læsekreds Kirkehuset 19.00 

12/11 Trekløver Vest 
Foredrag 

Fra Stillehavet til  
Vesterhavet 

Lindvig 
kursuscenter 

19.00 





Sensommerhilsen fra Kvong Børnehus 

I en tid, hvor ikke alt er som det plejer, så er det meste alligevel, 
som det plejer i Kvong børnehus.  
Vi oplever en masse både i nærområdet, men også ude omkring med bussen. 
Vi har netop haft Naturens Dag, hvor hele børnehuset var ude i nærområdet 
og se på naturen, dufte, lytte , smage og sanse. En dejlig dag for alle aldre.  

Selvom corona satte en stopper for fejringen af børnehusets jubilæum,  
så vender vi stærkt tilbage, når muligheden byder sig. 
Men indtil da, vil vi gerne sige tusind tak for de flotte gaver vi modtog. 
De nydes hver dag af alle børn. 

Dagene går i øvrigt med leg både ude og inde, vi spiser hindbær fra sansehaven, 
vi nyder sensommervejret og at vi på trods af alle de forskellige corona restriktioner, 
har et fantastisk hus fyldt med glade og energiske børn. 

Til næste år starter nogle af vores søde vuggestuebørn i børnehaven 
og derfor får vi igen pladser i vuggestuen, så kom endelig forbi, 
hvis du ønsker at se vores dejlige sted.  

Desuden vil vi gerne sige Børnehusets venner, tusind tak for den flotte pengegave vi 
har modtaget. Den skal bl.a. bruges til en skøn efterårstur for hele huset. 

Snart går vi vinteren i møde og til hver årstid, hører der masser af muligheder til 
både til indendørs og udendørs leg. 

De bedste hilsner fra alle os i Kvong Børnehus. 





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. oktober 

E-mail: kvongposten@outlook.dk 

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


