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Ny organist. 
Vores organist gennem 7 år gik på pension pr 1. september. 
Vi har fået ansat Johnny Nielsen, som starter 1.oktober. 
Johnny har været organist på Fanø indtil nu 

Formiddagskaffe: 
Formiddagskaffe med fællessang og hygge 
starter igen onsdag den 5. oktober kl. 10.30 - 11.30. 
Alle er velkommen. 

Åbent menighedsmøde / fyraftenssang mv.  
Se opslaget ”Kirken har ingen generalforsamling” 
Senere i bladet. 

Læsekreds den 27.oktober kl. 19.00  

Syng dansk. 
Søndag den 30 oktober er der fælles, SYNG DANSK DAG,  
for Lydum, Nr. Nebel og Kvong sogne i Kvong kirke kl. 14.30. 
Der vil være en kaffepause. - Alle er velkommen. 

Julekoncert: 
Tirsdag den 6 december kl. 19.30 er der julekoncert i Kvong Kirke med  
Anne Mette Elten. Billetter kan købes/bestilles ved Hjørngaard Vintage,  
Langgade 41, Kvong. tlf 23465996 eller mail : alice@hjorngaard.dk  
Pris 150 kr. plus gebyr 10 kr. 

mailto:alice@hjorngaard.dk


Gudstjenesteplan 

Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

2. okt. 
16. s.e.t. 

9.00 10.30  ANN 

9. okt. 
17. s.e.t. 

10.30 9.00  ANN 

16. okt. 
18. s.e.t. 

    

23. okt. 
19. s.e.t. 

9.00 10.30  ANN 

30. okt. 
20. s.e.t. 

 
14.30 i Kvong kirke 

Syng dansk-fælles for alle 3 sogne 

6. nov. 
Allerhelgen 

16.00 14.30  ANN 

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

Onsdage Jytte-Sonja-Dolly Gåture Bålhytten 9.00 

7/10 
Række af 

Kvongs foreninger 
Kulturfest Gymnastiksalen 17.00 

8/10 4H Æblepressedag Skolegården 11.00 

10/10 Nørkleklubben Nørklerier Medborgerhuset 19.00 

26/10 Menighedsrådet 
Sang-fællesspisning 
Åbent menighedsmøde 

Kirke/kirkehus 17.30 

29/10 Medborgerhuset Irsk Folkemusik Medborgerhuset 19.00 

30/10 
”fælles for 3 

Sogne” 
Syng dansk 

I kirken 
Kvong KIrke 14.30 

8/11 Nørkleklubben Nørklerier Medborgerhuset 19.00 

27/11 Diverse foreninger Julemarked Gymnastiksal 14.00 

Aktivitetsplan 



Kirken har ingen generalforsamling. 
Det er måske lidt underligt, når folkekirken er den forening i sognet 
der har flest medlemmer.  
Onsdag den 26. oktober indbyder menighedsrådet til åbent menighedsmøde, 
hvor vi fortæller hvad vi arbejder med og hvilke planer vi har for fremtiden -  
det er næsten en generalforsamling. 
I år vil vi gerne inddrage hele menigheden, altså også dem der ikke kommer så tit, 
til en snak om hvad der skal til for at flere kan få lyst til at bruge kirken lidt mere. 
Vi starter i kirken med fyraftenssang kl. 17.30 og fortsætter med at spise suppe  
sammen i Kirkehuset, inden vi tager hul på snakken om fremtiden. 
Dem der vil spise suppe skal tilmelde sig til Anni Vad på 51 90 32 43 senest 
mandag den 24. og lægge 30 kr. i indsamlingskassen. 
Kirkegang og møde er naturligvis gratis. 
Menighedsrådet. 



Kulturfest 

I Kvong har vi borgere med mange forskellige oprindelser. 

Det har vi lyst til hylde og være nysgerrige på. 
Derfor holder en stor række af Kvongs foreninger kulturfest 
fredag d. 7/10 kl. 17.00 

Sådan skal det foregå: 

Tilmeld jer hos Lene på 23410385 eller Tove på 61654232 eller Ulla på 21252631 
senest d. 30. September. 
I medbringer en ret som passer til det antal personer I kommer.  
Gerne noget traditionelt fra det land I kommer fra. 
Drikkevarer kan købes eller medbringes 
Der serveres kaffe og kage til alle 
Der vil være en overraskelse for alle børn. ( 0 - 13 år) 
Vi håber både at se folk, som er født og opvokset i Kvong og ny tilflyttere 
fra alle nationaliteter også Danmark. 
 

Cultural celebration. 
In Kvong, we have people with many different backgrounds. 
That is something we want to celebrate and explore. 
For this reason, many of the village associations have come together 
to arrange a cultural celebration on October 7th at 17.00. 

This is how it’ll work: 

You can sign up by contacting Lene on 23410385 or Tove on 61654232  
or Ulla on 21252631 on september 30th at the latest. 
Each of the participants will bring with them a dish large enough to serve 
themselves and the people they bring along with them. 
The dish should preferably be something traditional  
from each participant’s place of origin. 
Beverages will be sold, or people may bring their own. 
Coffee and cake will be serves to all participants at the event. On top of this, there 
will be a special surprise for all of the kids 
between 0 and 13 years. 
 
We will be looking forward to seeing everybody, both those who were born in 
Kvong and those who have come from all across Denmark 
and the world to live with us.  









Nyt fra Hjørngaard Vintage: 

Som sikkert mange allerede ved, er jeg nu fuld tid i min lille butik.  
Fra og med 1. oktober udvider  jeg derfor mine åbningstider til følgende: 

Onsdage fra kl. 13 til 17. 
Torsdage og fredage fra kl. 10 til 17. 
Lørdage fra kl. 9.00 til 12.30. 

… Men husk stadig: Tøv ikke med at kontakte mig, 
hvis du i løbet af ugen mangler noget af det, jeg har i butikken. 
Hvis jeg er hjemme, åbner jeg gerne, eller jeg kan sætte ud.  
Jeg tager imod bestillinger til alle ugens dage. Eva er igen ugentlig i butikken,  
og hun hjælper mig selvfølgelig med særlige opgaver.  
Du kan kontakte mig/bestille på tlf. 23465996, i butikken, 
eller på mail alice@hjorngaard.dk.  

Efteråret er kommet, og dermed er det tid til de indendørs arrangementer.  
Jeg åbner gerne min butik og min stue om aftenen eller i weekenden, 
hvis I fx er en flok venner eller nogle kollegaer, en kortklub, eller lignende, 
der gerne vil komme forbi og se/handle i min butik. 
Vil I gerne lave f.eks. kranse eller juledekorationer sammen, kan det også  
arrangeres. Men kontakt mig i så fald snarest, da der kan blive rift om datoerne. 
Bemærk at 1. søndag i advent allerede er den 27. november.   

Mandag den 21. november kan du melde dig til julebinderi hos 
Hjørngaard Vintage kl. 18.30. 
Du må selv medbringe al materiale, men der vil også være mulighed for at købe. 
Aftenen koster 225 kr. Gebyret er inkl. kaffe/te og kage. 
Betaling ved tilmelding.  

Med ønsket om en rigtig god oktober måned til alle. 
På forhånd tusind tak til Jer, der vender vejen forbi min butik. 

 

 

Med venlig hilsen 

Alice Hjørngaard 
Indehaver af Hjørngaard Vintage 

mailto:alice@hjorngaard.dk






Stof til næste nummer af Kvongposten 
Indleveres senest den 18. oktober 
E-mail: kvongposten@outlook.dk 

KvongPosten udgives af Kvong Sogneforening 
i samarbejde mellem alle foreningerne i Kvong. 

Se også www.kvong.dk 




