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STØT OP OM KIRKEN - KOM TIL ORIENTERINGSMØDE 

Støt dit lokale menighedsrådsvalg 2020 
og få indflydelse på din kirkes liv i fremtiden 

Kom og hør mere om, hvordan du kan være med til at gøre en forskel 
og aktivt medvirke til mere fællesskab i lokalsamfundet. 
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de 
bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. 
Ud over aktiviteterne og det at være en repræsentant for menigheden 
er der andre spændende opgaver, hvor du kan være med til at bestemme, 
hvad der skal ske fremadrettet i dit lokale sogn. 

Kom til offentligt orienteringsmøde 
og hør mere om mulighederne i dit lokale menighedsråd 
Tirsdag, den 18. august 2020 kl. 19,00 i Kirkehuset 

Kvong Menighedsråd 

Bestyrelsen i Kvong Børnehus har konstitueret sig. 

Formand:    Brian Nielsen 
Næstformand:   Dorte Seerup Jensen 
Kasserer:    Malene Neergård 
Bestyrelsesmedlem:  Morten Frederiksmose Ellegaard 
Bestyrelsesmedlem:  Trine Hoelgaard 

Jubilæum og fødselsdag i Kvong Børnehus. 

Den 1. August har Kvong børnehus 20 års fødselsdag og Maibrit har 20 års jubilæum  

Det vil vi fejre fredag den 28/8 klokken 14-17 i Børnehuset. 

Mvh Bestyrelsen. 



Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

2. august 
8. s. e. trin. 

10.30 
9.00  

Lunde Kirke 
  Ann  

9. august 
9. s. e. trin 

9.00 10.30   Ann  

16. august 
10. s. e. trin 

10.30 9.00   Ann 

23. august 
11. s. e. trin. 

        

30. august 
12. s. e. trin. 

10.30 
9.00 

Henne Kirke 
  Ann 

5. september 
10.30 

Konfirmation 
    Ann 

6. september   
10.30 

Konfirmation 
  Ann 

Gudstjenesteplan 

Aktivitetsplan 

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

28/8 Kvong Børnehus 
Jubilæum & 
fødselsdag 

Kvong Børnehus 14.00 

29/8 Kvong Medborgerhus Udstilling mv. Medborgerhuset 11.00 

6/9 Kvong Kirke Konfirmation Kvong Kirke 10.30 



Åbent hus og fernisering. 
 

Lørdag den 29. august, fra kl. 11.00 til 15.00, er der åbent hus i Kvong Medborgerhus. 
Vi havde glædet os til at vise alt det nye frem til forårsmarkedet, men det blev altså  
udsat til nu. Derfor har vi endnu mere at vise frem. 

 
 
 
Seppo Mattinens malerier, 
der tidligere sad på egnens bogbus, 
bliver afsløret på deres nye placeringer. 
Det kommer nok til at give vores bygning 
lidt mere opmærksomhed. 
 
 
 

I det gamle klasseværelse udstiller Ellen Roesgaard skulpturer, 
blandt andet de nye bronzeskulpturer  som hun er begyndt at  
arbejde med. 

Vores hyggelige fest- og mødelokaler har fået et løft og vil stå 
klar til gæster. Der vil også være aktivitet i gymnastiksalen. 
I gården satser vi på vejr til øl, vand, grillpølser og almindelig 
hygge. 
Alle Kvongs foreninger er indbudt til at vise deres aktiviteter 
frem, og vi håber at se rigtig mange. Følg med på kvong.dk og 
på ”karma”, hvor de sidste detaljer vil kunne læses. 

Bestyrelsen.    



      

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 

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


