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Formiddagskaffe i Kirkehuset 
den 2. september 2020 kl. 10.00 
er aflyst på grund af Corona. 

Sogneudflugt 
den  19. september 2020 
er aflyst på grund af corona. 

Konfirmation i Kvong Kirke 
Søndag den 6. september 2020 kl. 10.30 
Celina Fleng Carlsen, Brinksvej 1, Kvong 
Josefine Randsby Juhl, Engbakkevej 1, Kvong 
 
Telegrammer m.m. kan afleveres i Kirkehuset ved Kvong kirke 

kl. 09,30 – 11,00 på konfirmationsdagen. 

Menighedsrådsvalg 2020 
Vil du være med til at gøre en forskel for kirkesamfundet, for fællesskabet i vores 
sogn og for din lokale kirke i fremtiden? På valgforsamlingen har du mulighed for at 
få indflydelse på det kommende menighedsråd. Alle fremmødte 
folkekirkemedlemmer over 18 år fra sognet kan deltage, stille op og stemme. 
Mød op den 15. september 2020 kl. 19,00 i Kirkehuset og gør din stemme gældende. 

Vel mødt 
Venlig hilsen 
Kvong Menighedsråd 

Læsekreds i Kvong i Kirkehuset: 
Læsekredsen begynder igen torsdag, den 24. september kl. 19,00,  alle er velkomne. 
I efteråret læser vi følgende bøger: 
September: En anden gren af Jesper Wung Sung (24/09 2020) 
Oktober: Berlinerpoplerne af Anne B. Ragde (29/10 2020) 
November: Undtagelsen af Christian Jungersen (26/11 2020) 
December: Der vokser et træ i Brooklyn (28/01 2021) 

Vi ses 
Kvong Menighedsråd 



Høstgudstjeneste i Kvong Kirke 
søndag, den 27. september 2020 kl. 14,00. 
Ved høstgudstjenesten i år tager vi vores nye altergangssæt i brug. 
Sættet som er et klæde til disk og kalk, er med kniplingsborter 
kniplet af Vera Sommer. 
Efter gudstjenesten er der kaffe og kage i kirken.  
På gensyn 



Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

Søn. d. 6/9 
13. s. e. trin. 

  
10.30 

Konfirmation 
  Ann Andersen 

Søn. d. 13/9. 
14. s. e. trin. 

    

Søn. d. 20/9  
15. s. e. trin. 

14.00, 
Høst 

10.30   Ann Andersen 

Tors. d. 24/9      
19.00  
Jagt 

Ann Andersen 

Søn. d. 27./9 
16. s. e. trin. 

9.00 
14.00 
Høst 

  Ann Andersen 

Søn. d. 4/10 
17. s. e. trin. 

10.30 9.00   Ann Andersen 

Gudstjenesteplan 

Aktivitetsplan 

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

2/9 4H Opstart 
Medborgerhus 

kælderen 
16.00 

6/9 Kvong Kirke Konfirmation Kvong Kirke 10.30 

14/9 Børnehusets Venner Generalforsamling Multihuset 19.30 

15/9 Menighedsrådet Menighedsrådsvalg Kirkehuset 19,00 

24/9 Menighedsrådet Læsekreds Kirkehuset 19.00 

Gåture på onsdage: 
Onsdage klokken 9.00 er der gåture med gå værterne Dolly, Sonja og Jytte, 
se annonce andet sted i bladet. 





 

 

 

Så er vi klar i kælderen på kvong gamle skole 
til at "starte" 4h op efter coronanedlukningen. 

Onsdag den 2. September ses vi kl. 16.00 til 18.00 
til "opstart" med spændende ting. 
Vi ses Conny, Svend Åge og Jytte  



Billeder fra ferniseringen på Kvong Medborgerhus kunne ikke nå at komme med i 
dette nummer af Kvongposten, men her ovenfor, den flotte side af bussen som er 
sat op på væggen, på kvong.dk er bladet i farver 

Gåturene på onsdage ser ud til at være en succes, mange går med, og deltager i 
hyggen efter gåturen. Billedet er fra onsdag den 19/8-2020. Jørn Adolphsen. 



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. 



      

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 kun for én måned. 
I kalender på Kvong.dk kan ses alle kendte begivenheder. 


