Kvaglund Kirke, Kvaglundparken 18,
6705 Esbjerg Ø Tlf. 75 14 10 66 eller
75 14 35 29.
Se mere på hjemmesiden
wwww.kvaglundkirke.dk og tilmeld
dig evt. kirkens ugentlige e-nyheder.
Juni 2009 … Hilsen fra Kvaglund Kirke!

Se de gode nyheder fra kirken på denne seddel. Tilbuddene er åbne for alle. Husk tilmelding vedrørende
cirkusskole, lejre og bustur. God sommer!
Med venlig hilsen Kvaglund Kirke…

Cirkusskole for børn
Tirsdag 30. juni – fredag 3. juli
Alle børn fra 8 år og op inviteres til
Cirkusskole hos CIRKUS MONGO i et
cirkustelt, som bliver rejst bag Kvaglund
Kirke. Det er for børn der har lyst til at være

klovne, akrobater, tryllekunstnere, gøglere og artister
I slutningen af forløbet vil der blive en stor cirkusforestilling hvor børnene viser hvad de har
lært.
- Artisterne er dem der jonglerer med rekvisitter og bolde og laver balancenumre
- Tryllekunstnerne er dem der laver finurlige tricks.
- Akrobaterne laver rul og spring eller bygger pyramider
på hinanden.
- Gøglere er dem der går på sømbrædt, bliver
bundet i stramme kæder eller kan løfte en hest.
- Klovnene, ja, det er så dem, der ikke kan finde
ud af det, men ikke ved det selv.
Tirsdag, onsdag, torsdag: Instruktion og øvning
og opvisning for hinanden.
Fredag: Generalprøve og kanonforestilling for
forældre, bedsteforældre, søskende og andre der
har lyst at se på.
Hver dag er der program fra 9-16. Det begynder med check-in, morgensang & musik og en lille forfriskning.
Derefter, fra kl. 10-15, er der cirkus aktiviteter. Ved middagstid er der frokostpause. Et par gange skal der nok
medbringes madpakke. Kl. 15 er der kage og saftevand (og kaffe), hvis nogle forældre vil komme med kage.
Derefter er der leg en times tid. Ved tilmelding fås flere praktiske oplysninger.

Det koster 150 kr. at være med og man skal tilmelde sig og
betale på Kvaglund Kirkes inden 15. juni en hverdag kl. 10-12
– eller ring og aftal vedr. tilmelding på 7514 3529 eller 2360
9953. Skynd dig! Der er kun mulighed for at optage 50 børn.
Se flere billeder og mere info på www.cirkusmongo.dk

Gudstjenester
31. maj Pinsedag kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen
Juni
Mandag 1. juni 2. Pinsedag kl. 10.30: Georg Græsholt
Søndag 7. juni kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen
Søndag 14. juni kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen
Søndag 21. juni kl. 10.30: Georg Græsholt
Søndag den 28. juni kl. 10.30: Jens Fischer-Nielen
Juli
Søndag den 5. juli kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen
Søndag den 12. juli kl. 8.30: Solvej Paabøl
Søndag den 19. juli kl. 8.30: Arne Maarup.
Søndag den 26. juli kl. 10.30: Mette Præstegaard Friis
August
Søndag den 2. august kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen
Søndag den 9. august kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen
Gæsteprædikant fra IsraelsMissionen: David Serner
Søndag den 16. august kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen
Søndag den 23. august kl. 10.30: Georg Græsholt
Søndag den 30. august kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen

Bibel Camping
Mange forskellige tidspunkter og mange
forskellige steder i Danmark.
Stederne varierer i størrelse og
program. Se: www.bibelcamp.dk

2 lokale børne- og juniorlejre
Info om begge lejre: Missionær Henrik Dideriksen. Tlf. 7545
0030 henrik.d@c.dk. Der ligger brochurer Kvaglund Kirke.
Bondegårdslejr i Ansager 27. juni-1. juli.
- Samvær, leg, sport, rekordforsøg, markedsdag, bibelhistorie,
bålhygge, sang og musik m.m. Pris: Kr.190.
Hemmet Strand: 13. -16. juli.
- Konkurrencer, sport, bålhygge, bibelhistorie, søde sager, fede
aktiviteter mv. Pris: Kr. 270,- kr. (Søskenderabat ved 3 søskende
og derover). Lejrens adresse: Hemmet Strand, Svinkvej 8, 6893
Hemmet. Tlf. 97 37 51 30

(Børnekirke under prædikenen undtagen i skolernes
sommerferie. Der er altid kirkekaffe efter gudstjenesterne.)
____________________________________________________

Skt. Hansbål
Tirsdag 23. juni kl. 19 er
der St. Hansbål i
kirkehaven. Der vil være
lege for børnene,
kaffe/te/saftevand/ kage til alle,
bål, bålsange og båltale. Alle er
velkomne til at være med, både
børn og voksne. Fri entre. Man
kan frivilligt betale lidt for
traktementet. Desværre kan vi
ikke regne med så stort et bål,
som vist her – men bål vil der blive. Til sidst bliver
der mulighed for snobrødsbagning.
International tværkulturel kristen sommerlejr
1.-5. juli 2009 på Hestlund Efterskole.
Henvendelse: Jens Fischer-Nielsen 7514 3529

Familielejr med ”Familier på Vej”
For familier, par eller enlige. Tid: 18.-25. juli i Sommersted.
Det er en kristen sommerlejr med særligt fokus på familie- og
par-undervisning.
Det er en sommerlejr med 2-300 mennesker hvor deltagerne er
delt op i familiegrupper. Der er program for børn i forskellige
aldersgrupper.
Læse mere: www.familier-paa-vej.dk

Sommer Oase i Odder
Tid: 11.-17. juli
Det er en kristen camping-lejr med 3-4000 mennesker. Og det er
for alle aldersgrupper. På tilmeldingen skriver man at man vil bo
i ”Kvaglund-gaden”. Der er både børneprogram for forskellige
aldersgrupper, teenlejr, ungdomslejr og masser af aktiviteter for
voksne og seniorer. Se mere på www.sommeroase.dk

BUSTUR til
Randers
Regnskov
Lørdag 15. aug. kl. 9.00 – 20.00.
Pris kr. 250. Max. deltager-tal:
50. Billetter udstedes efter ”først
til mølle princippet” på kirkens
kontor hverdage kl. 10-12.
På vej til Randers vil der være morgensang i en kirke og kaffepause.
Kaffe og kage medbringes fra Kvaglund Kirke og er gratis.
Ved frokosttid spises egne madpakker. Der vil være afgang fra Randers
kl. 16.30. På vejen hjem spiser vi aftensmad på Hotel Skibelund Krat.
Prisen inkluderer bustur, entré i Randers Regnskov, aftensmad (men
ikke drikkevarer) og forfriskning om formiddagen. Husk at medbringe
madpakke til frokost!
Alle er velkomne til en spændende og udflugtsdag i et godt fællesskab.

Familie-klyngen
(Særligt for børnefamilier)
Klyngeaften lørdagene 12. juni og 14. aug. kl. 18-21.
Skt. Hansbål tirsdag 23. juni kl. 19 (se omtalen i spalte 1)
Sheltertur lørdag/søndag 29.-20. august.
Yderligere oplysninger: Marianne Muff tlf. 28920072
Pinsedag
Ved gudstjenesten pinsedag kl. 10.30 vil vi rekonstruere
pinseunderet ved at have oplæsning på forskellige sprog.
Minikonfirmand
Der vil blive tilbudt Minikonfirmand-undevisning i efteråret
2009, onsdage kl. 14.05-15.30. Det er for elever i 3. klasse og
elever i 4. klasse, som ikke har været med endnu. Man kan få
yderligere info ved henvendelse til kirkekontoret eller Jens
Fischer-Nielsen på 75143529

