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Sogneudflugt 
Lørdag den 19. september 2020  

Turen går til Digegrevens gård i Ballum. 
Hvor der i bus vil være en guidet tur i marskområdet. 
Det endelige program følger senere.  

Reserver datoen og vi håber vi ses. 

Kvong Menighedsråd 

 
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 10. juni 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 
den 15. september 2020. 

Vel mødt. 
Kvong Menighedsråd 

 
 



Gudstjenesetplan:  
Vær opmærksom på, at der kan komme aflysninger pga. Corona-krisen 

Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

10. maj 
4. s. e. påske 

 10.30  Ann 

17. maj 
5. s. e. påske 

   Ann 

21. maj 
Kristi himmelfarts dag 

9.00 10.30  Ann 

24. maj 
5. s.e. påske 

10.30   Ann 

31. maj 
Pinsedag 

10.30 9.00  Ann 

Vi håber, du har set den grønne seddel på forsiden af Kvong Posten og at du vil 
støtte Kvong Sogneforening med at betale kontingent. 
Har du spørgsmål så kontakt Tove Nielsen 6165 4232 
  
Med venlig hilsen 
Kvong Sogneforening 



Tak 
Børnehusets Venner vil gerne sige en stor tak til alle 
der har købt gødning og derigennem støtte os.  
Og stor tak til DLG Land og fritid som har sponsoreret 25 % af dette års salg til os. 
Dette har gjort at vi har fået ca. 3000 kr. 
Samt stor tak til Hans Thomas Madsen for det arbejde han har gjort 
for at dette kunne lade sig gøre. 

Forårsmarked d. 17 maj 2020 er vi desværre nødt til at aflyse, 
grundet Corona.  
Vi ses 2021 



      

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. maj 

E-mail: kvongposten@outlook.dk 

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


