Kvaglund Kirke, Kvaglundparken 18,
6705 Esbjerg Ø Tlf. 75 14 10 66 eller
75 14 35 29. Kvaglundkirke@mail.dk
Se mere om alle aktiviteter på hjemmesiden
wwww.kvaglundkirke.dk og tilmeld dig evt.
kirkens ugentlige e-nyheder.

September 2009 … Hilsen fra Kvaglund Kirke!
Se de gode nyheder fra kirken på denne seddel. Der ligger yderligere informationer i
kirkens forhal. Næste ”Nyt fra Kirken” kommer senest 16. november. Menighedsrådet

SeniorKor
Kom og syng! Hver torsdag kl. 15-16. Kaffe fra kl.
14.30. Sæsonstart: 3. september.
Der synges nye og gamle sange og salmer på dansk.
Pr. sæson kr. 150 som inkl.
mappe og kopier. Nye optages.
Ingen optagelsesprøve, men man
skal selvfølgelig kunne synge
nogenlunde rent.
Følgende tirsdage kl. 15-16 er
der ”Højskolesang” med frit
NYT!
valg fra Højskolesangbogen.:
22/9, 20/10, 17/11, 15/12. Disse
eftermiddage er åbne for alle, uanset om man er
medlem eller ej. Kaffe fra kl. 14.30.

Spaghettigudstjenester
Onsdagene 2. sept., 7. okt. 4. nov. og 2. dec.
kl. 17- 18.30
En halv times spændende børne-gudstjeneste med sange,
fortælling, billeder, aktiviteter. Efter
gudstjenesten bliver der serveret
spaghetti og kødsovs, hvorefter
alle kan gå hjem til en rolig
hyggetime inden børnene skal i
seng. Maden koster 20 kr. for
voksne og 10 kr. for børn. Børn
under fire år spiser gratis. En
familie skal højest betale 50 kroner
(uanset familiens størrelse og
uanset hvor mange generationer,
der deltager). Kom og vær med til
gudstjeneste designet for børn. Børnene behøver ikke
at kunne sidde stille – der bruges kraftige højttalere!

GospelKor
Hvis du vil være med i Kvaglund Kirkes store
populærere gospelkor i dette halvår, er sidste
chance at møde op tirsdag 1. eller 8. sept.
kl. 17-19. Koret ledes af Lydiah Wairimu.
Derefter modtages ikke nye før
til forårs-sæsonen.
Yderligere
oplysninger fås på
48 41 89 29.

Institutions- besøg i Kvaglund kirke:

Kend din Kirke

NYT!

Bliv dus med kirken!
Du inviteres hermed til besøg i Kvaglund Kirke
torsdag den 1. oktober kl. 18-21 med kinesisk
buffet, rundvisning i kirken og orientering om
kirken og dens aktiviteter.
Invitationen gælder dig som er ny i Kvaglund
eller dig/jer som har lyst til at lære kirken at
kende indefra.
Program:
Det begynder med spisning kl. 18. Derefter:
- Rundvisning ved kirketjener Erik Lund
- ”Min vision for gudstjeneste og menighedsliv” ved
henholdsvis sognepræst Georg Græsholt og
sognepræst Jens Fischer-Nielsen
- ”Derfor går jeg til gudstjeneste?” Ved kirkegængere
- Information om forskellige aktiviteter ved frivillige
medarbejdere og personale
Der sluttes af med aftenkaffe senest kl. 21.00 og
derefter musikalsk indslag og aftensang i kirken.
Det er gratis at deltage, men det er nødvendigt
med tilmelding på tlf. 75 14 10 66 eller 7514 3529
inden 20. september.

Koncert

søndag 8. nov. kl. 13

Sang, violin, klaver og orgel. Beata Tobijanska, ElseMarie Laugesen, Klaudia Gajda og Lene Kastrup. Fri
entré.

INPUT

Spændende tirsdage kl. 14.30-16.15. Kaffe/te á kr. 20,
efterhånden som man kommer. Derefter program:
1. sept.: Foredrag om livet på Hospice Sydvestjylland
15. sept.: Cykeltur langs Donau ved Mette og Poul Nørup
29. sept.: Fortælling og sang om Færøerne
13. okt.: Film om Kaj Munk
27. okt.: Besøg af repræsentanter for TV Glad.
10. nov.: Hvordan opleves depression? Flemming Rishøj
24. nov.: Vietnam fra nord til syd ved Knud Jensen
8. dec.: Julearrangement … musik og sang.

Gudstjenester
Søndag 6. sept.
Søndag 13. sept.
Søndag 20. sept.
Søndag 27. sept.
Søndag 4. okt.
Søndag 11. okt.
Søndag 18. okt.
Søndag 25. okt.
Søndag 1. nov.
Alle Helgens
søndag
Søndag 8. nov.
Søndag 15. nov.
Søndag 22. nov.
Søndag 29. nov.
1. søndag i advent

10.30 Jens Fischer-Nielsen
Høstgudstjeneste
10.30 Georg Græsholt
10.30 Jens Fischer-Nielsen
GospelGudstjeneste
10.30 Jens Fischer-Nielsen
10.30 Georg Græsholt
10.30 Jens Fischer-Nielsen
10.30 Jens Fischer-Nielsen
10.30 Georg Græsholt
BUSKfamiliegudstj.
10.30 Jens Fischer-Nielsen
16.00 Jens Fischer-Nielsen
Mindegudstjeneste
10.30 Jens Fischer-Nielsen
10.30 Georg Græsholt
10.30 Jens Fischer-Nielsen
16.30 Georg Græsholt
Gospelgudstjeneste

Kirkekaffe og Børnekirke ved alle gudstjenester kl. 10.30.
Mulighed for oversættelse til engelsk ved Jens FischerNielsens gudstjenester. Ring gerne på forhånd på 75143529.

Studiekreds om Selma
Lagerlöfs Jerusalem
Studiekredsen, som begyndte i foråret, fortsætter i
efteråret.
Vi mødes tre onsdage: den 16. september, den 28. oktober
og den 18. november.
Alle er velkomne. Også selv om man ikke var med i foråret
(ring evt. til Georg Græsholt og få nærmere besked).
Venlig hilsen, Lene Kastrup og Georg Græsholt (tlf. 7525
8207)

Klubber og fællesskaber:
Kvindeklub: Hver torsdag kl. 9.30-11.30.
Mandeklub: Hver onsdag kl. 9.30-11.30
Mødestedet: Uformelt samvær. Hver mandag og torsdag
kl. 13-16. Spisning torsdage kl. 13
BøneGospel: Hver torsdag kl. 16.15-17.15.
TeenCelle: Mandage 19.30-21.30
TNT: Fredage kl. 19.30-22. Kontaktperson for alle teenaktiviteter: Silas Serner: 6126 8161
TirsdagsCafé: Tirsdagene 8/9, 6/10, 3/11, 1/12, kl. 14.30-16.
Bøn for menigheden og individuelle behov: Hver
torsdag kl. 12-12.30 (i kirkerummet)
Fællesskabsgrupper: Vi du være med i en af fire fællesskabsgrupper hvor der lægges vægt på samtale om troen? – så kontakt Jens
Fischer-Nielsen på tlf. 75143529.
Grønlænderkor: Torsdage kl. 19. Formand Marianne Fyhn tlf. 7515
9851.
GenbrugsLand: Benyt den lokale genbrugsbutik: Og bliv evt. frivillig
medarbejder. Kontaktperson: Karin Blok Kristensen. Tlf. 2360 9953
”Kvinder Møder Kvinder”: Tværkulturel kvindeklub i huset bag
kirken hver onsdag kl. 11-14 og 15-18. Kontaktperson: Elsebeth FischerNielsen tlf. 3054 1066
Kirkekor: Piger og drenge søges. Kontakt Lene Kastrup 2215 5232

Fællesskab for børnefamilier
Fællesskab. Aktiviteter. Netværk. Celler.
Åben klyngeaften: Fredag 11. sept.. kl. 18-21.30
Åben klyngeaften: Fredag 9. okt. kl. 18-21.30
Åben klyngeaften: Fredag 13. nov. kl. 18-21.30
Åben klyngeaften: Fredag 18. dec. kl. 18-21.30
Først er der spisning af medbragt mad (som
stilles på et fælles bord) derefter program og
aktiviteter for børn og voksne. Kontaktperson er
Marianne Muff, tlf. 3969 6165 / 2892 0072.

Livs-mestring
5 torsdage kl. 19.30-21.30 med undervisning
om ”Livsmønstrene”: Cirklen, halvcirklen,
trekanten, firkanten og femkanten
Anvendelige styringsredskaber
Mange mennesker lader sig styre af impulser, medier, og
tilfældigheder. ”Livsmønstrene” er styringsredskaber til at
leve efter. Alle kan bruge dem og huske dem ved hjælp af
mønstrene (cirklen, halvcirklen, trekanten, firkanten og femkanten). De
handler om beslutninger, forholdet mellem arbejde og hvile,
relationer, lede og lære, og alt det du er skabt til at være,
dine talenter/gaver.
Datoer: 8. Okt., 29. Okt., 5. Nov., 19. Nov., 3. Dec.
Underviser: Jens Fischer-Nielsen. Gratis. Mulighed for at
købe kaffe/te/vand. (Se nærmere program i kirkens forhal).

NYT!

Babysalmesang
Hver torsdag kl. 11-11.45. Første gang 3. sept.
Et musikalsk og rytmisk tilbud til børn i alderen 012 måneder og deres mor eller far. Børnenes
evne til at lytte og koncentrere sig vil blive
stimuleret gennem salmer, nye og gamle
børnesange og enkle danse.
Leder fløjtenist Katrine Serner.
Gratis. Tilmelding ikke nødvendig. Bare mød op!
Høstgudstjeneste
Søndag 6. sept. kl. 10.30: Husk penge til ”høstofferet” til Afrika og Asien. Og medbring frugt og
grønt fra haven til alteret – børn bliver inviteret til
at gå ind med deres frugt/grønt i prosession.
Bøn og helbredelse. Velkommen
til undervisning og møde med
brevkasseredaktør, Orla Lindskov, om
bøn og helbredelse lørdag den 14. nov.
kl. 10-12.30 og 14-16
Kristendomsundervisning for voksne
ved sognepræst Jens Fischer-Nielsen følgende
tirsdage kl. 19.30-21.30: 20/10, 27/10, 10/11,
24/11 og 8/12. Gratis. Mulighed for at købe
kaffe/te/vand. (Se program i kirkens forhal)

