September 2010

Kvaglund Kirke, Kvaglundparken 18,
6705 Esbjerg Ø. Tlf. 7514 1066 eller 75
14 3529. E-mail: info@kvaglundkirke.dk
Se mere om alle aktiviteter på
hjemmesiden www.kvaglundkirke.dk
og tilmeld dig evt. kirkens ugentlige enyheder.

Hvorfor ringer kirkeklokken? For at minde dig om at dagen (og livet) er en gave fra Gud. Når morgenklokken ringer, kan du sige:
Kære Gud tak for den nye dag og for din nåde, som er ”ny hver morgen”. Hjælp mig med dagens udfordringer. Lad mig være til
glæde for en eller anden i dag. Når aftenklokken ringer, kan du sige: Gode Gud tak for dagen som er gået. Og nævn evt. ting som gik
godt og ting som gik skidt. Sig måske endnu engang tak! Eller tilgiv! Eller hjælp mig at gøre det bedre i morgen! (Jens F-N)

Spaghettigudstjeneste

Gospelkor

Onsdage kl. 17: 8. sept., 6. okt., 3. nov. og 1. dec.

Tirsdage kl. 17-19. Koret er åbent for nye
medlemmer de 3 første gange: 17., 24. og 31. aug.

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
Kom og vær med til gudstjeneste designet for børn. Børnene
behøver ikke at kunne sidde
stille – der bruges kraftige højttalere!

Seniorkor
Hver torsdag kl. 15.00-16.00.
Kaffe fra kl. 14.30. Sæsonstart: 9. sept.
Det koster kr. 150 pr. halvår at være medlem i koret,
men så kan man også se frem til gode oplevelser, et
godt netværk og et trygt fællesskab.
De første par gange betaler du ikke. Koret medvirker
nogle få gange ved arrangementer i kirken, plejehjem
og hvor vi får invitationer. Tag en rask beslutning – og
kom og syng!

Praktisk hjælp
Lørdagene 28. aug., 25. sept., 30. okt. og 27. nov.
Har du brug for gratis praktisk hjælp til et eller andet,
så ring til Elisabeth: 2030
4862, Else: 2045 4895,
Mathias: 4157 4257
eller Jens Fischer-Nielsen:
7514 3529.
Motto: ”Vise Guds kærlighed i
handling.

Menighedsmøde
Torsdag 9. september kl. 19.00.
Menighedsrådet inviterer til offentligt menighedsmøde i
kirkens mødesal. Rådsmedlemmerne fortæller om arbejdet,
som det har forløbet indtil nu, og om planer for den
kommende tid. Der vil også blive gjort rede for regnskab og
visionsarbejdet. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål
til menighedsrådet. Der er gratis adgang og kirken er vært
ved et lille traktement. Se programfolder i kirkens forhal.

Hvis du har lyst at synge, så er det nu, du skal komme og
prøve koret af, og forhåbentlig fortsætte. Indtil nu har vi
været ca. 80 medlemmer. Pris pr. halvår kr. 200. De første
par gange betaler du ikke.

Gudstjenester
Søndag 22. aug.
Søndag 29. aug.
Søndag 5. sept.
Søndag 12. sept.

10.30
10.30
10.30
10.30

Jens Fischer-Nielsen
Georg Græsholt
Jens Fischer-Nielsen
Jens Fischer-Nielsen
Høstgudstjeneste

Søndag 19. sept.
Søndag 26. sept.
Søndag 3. okt.
Søndag 10. okt.
Søndag 17. okt.
Søndag 24. okt.
Søndag 31. okt.

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Jens Fischer-Nielsen
Georg Græsholt
Jens Fischer-Nielsen.
Jens Fischer-Nielsen
Georg Græsholt
Jens Fischer-Nielsen
Jens Fischer-Nielsen
BUSK Familiegudstjeneste

Søndag 7. nov.
10.30 Jens Fischer-Nielsen
Almindelig gudstjeneste
Alle Helgens dag
16.00 Georg Græsholt
Mindegudstjeneste

Søndag 14. nov.
Søndag 21. nov.
Adventsmarked
Søndag 28. nov.

10.30 Jens Fischer-Nielsen
10.30 Jens Fischer-Nielsen
Prædikant: Torben Linden

10.30 Jens Fischer-Nielsen
Afslutning for Minikonf.

Kirkekaffe efter gudstjenesterne. Børnekirke under prædikenen
ved alle gudstjenester kl. 10.30. Gratis ”kirkebil” kan af ældre og
gangbesværede bestilles hos taxa 7514 4500.

Ægteskabskursus
Fra torsdag den 2. september kl. 19.15

Syv undervisningsaftener med indlæg og opgaver som løses parvis.
Emner: Bl.a. Kommunikation, konfliktløsning, tilgivelse,
forældre/svigerforældre, et godt sexliv, kærlighedssprog.
For par der vil gøre deres parforhold endnu bedre.
De øvrige undervisningsaftener er: 15. og 30. september, 7., 14. og
28. oktober samt 4. november.
Nærmere oplysning samt tilmelding snarest muligt på
telefon 7514 5070 eller 2213 3436 eller info@kvaglundkirke.dk.
Pris 220 kr./par til materialer
Kaffe/te/kage 20 kr./par/aften. Se mere: www.kvaglundkirke.dk

Kursus: ”Love works”
(Kærlighed virker)
12 tirsdage kl. 19.30-21.30. Start 28. sept.
19.30: Lovsang og bøn
19.50: Undervisning (se emner herunder)
20.20: Kaffepause
20.35: Samtale i grupper
21.30: Afslutning og bøn.
Budskabet i ”Love works” handler om, hvordan vi i vores
hverdag kan leve i Guds kærlighed. Guds kærlighed er
tålmodig, mild, den tåler alt, tror alt, håber alt, og udholder
alt. Det er sandheder som vi kan modtage fra Gud hver dag
og give videre til andre hver dag. Pris for hele kurset er kr.
200 inkl. kursushæfte. Tilmelding senest 9. sept. til tlf.
2530 3646 eller 7533 2226 eller info@kvaglundkirke.dk
Se programfolder i kirkens forhal.

Menighedslejr
17.-19. september på Sydvestjyllands
Efterskole.
Alle er velkomne. Se programfolder i Kirkens forhal eller på
hjemmesiden.

Elektroniske NYHEDER

Giv din adresse og vind!

Som regel går der 3 måneder mellem at ”Nyt fra Kirken”
udkommer. Det er lang tid når der hele tiden sker nye ting i kirken.
Få et ugentligt nyhedsbrev pr. mail. Klik ind på forsiden af
www.kvaglundkirke.dk og abonnér på nyhedsbrevet ved at klikke i
venstre spalte på ”tilmeld nyhedsbrev”. 15. oktober trækkes der
lod mellem alle tilmeldte om 3 sæt ”Sigurd fortæller Bibelhistorie”
(bog og DVD).

Studiekreds om bøn
Onsdagene 1. sept., 6. okt. og 10. nov. kl. 19-21
Studiekredsen er åben for alle. Vi mødes i
konfirmandlokalet og snakker om kristendom, synger
salmer og får vores aftenkaffe sammen. Bogen, vi skal
læse, er Jan Lindhardts ”Fra Bønnens Verden”. Med
udgangspunkt i den vil vi komme ind på en række vigtige
spørgsmål – bl.a.: Hvorfor beder man? Hvem beder man
til? Hvornår beder man? Hvordan kommer man i gang?
Lene Kastrup og Georg Græsholt

TirsdagsCafé
Tirsdage kl. 14.30-16.15. Kaffebord fra kl.
14.30. Program kl. 15.00-16.15.
(Ved ”HøjskoleSang” synges der kl. 14.30-15.00 og
15.30-16.00, med kaffepause imellem).
- Tirsdag 31. august: Sommerferieoplevelser. Kom og fortæl!
- Tirsdag 7. september: Landbrugselev Anja Jørgensen var
”Global Iværksætter” i Tanzania. Hun fortæller om sine
oplevelser i hverdagen, i et HIV/AIDS-projekt og i den
Tanzanianske kirke.
- Tirsdag 14. september: Spil og snak.
- Tirsdag den 21. september: Højskolesang
- Tirsdag 28. september: ”Strandinger på Vestkysten”.
Lokalhistorikeren Gert Ravn holder foredrag.

- Tirsdag 5. oktober: ”Besøg i Luther-byerne”. Inger og Ole
Lauritsen fortæller og viser billeder fra deres tur i reformatorens
fodspor.
- Tirsdag 12. oktober: Spil og snak eller film.
- Tirsdag 26. oktober: Højskolesang
- Tirsdag 2. november: ”Mit politiliv” ved Henrik Vallø. Han
kan lide at tage nye udfordringer op i sin politikariere, i politik og
forretningslivet. Det har ført ham gennem mange spændende
oplevelser … kom og hør om en usædvanlig løbebane
- Tirsdag 9. november: Spil og snak.
- Tirsdag 16. november: ”Historien om Solbakkegård”. Olav
Willadsen fortæller om sit barndomshjem og hvad der skete med
det under krigen hvor det blev taget af tyskerne og bombet af de
allierede fly.
- Tirsdag 23. november: Højskolesang
- Tirsdag 30. november: ”Den dag de stolte bisper i fængsel
blev bragt.” Foredrag om reformationen ved fhv. lektor Jens
Peter Østergaard.

Klubber og fællesskaber:
- Kvindeklub: Hver torsdag kl. 9.30-11.30. Kontaktpersoner: Sonja
Lyhne tlf.7527 1883. Lilly Henneberg tlf. 7512 5542
- Mandeklub: Hver onsdag kl. 9.30-11.30. Kontaktperson: Kai Kaus tlf.
7514 2076
- Mødestedet: Uformelt samvær. Hver mandag og torsdag kl. 13-16.
Spisning torsdage kl. 13
- BøneGospel: Hver onsdag kl. 16.15-17.30. Kontaktperson: Lene
Kastrup tlf. 2215 5232
- Teen Xtreme, TNT og nye aktiviteter
for teenagers og ”beweenagers” (1013 år). Skriv til info@kvaglundkirke.dk
og kom med på SMS info-listen.
- Bøn for menigheden: Hver torsdag
kl. 12-12.30. Kontaktperson: Hanne
Gram 7514 1705
- Fællesskabsgrupper: Vi du være
med i en af fire fællesskabs-grupper
hvor der lægges vægt på samtale om
troen? – så kontakt Jens FischerNielsen på tlf. 7514 3529.
- Familieklynge (Fællesskab for
børnefamilier). Kontaktperson:
Marianne Muff 3969 6165 / 2892
0072
- 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
Fischer-Nielsen tlf. 3054 1066
- Gospelkor: Tirsdage kl. 17-19. Kontaktperson: Sonja Kærsgaard tlf.
4841 8929.
- Seniorkor: Torsdage kl. 15-16. Kaffe fra kl. 14.30. Kontaktperson: Erik
Nielsen tlf. 7515 1996:

Sangere søges
til kirkens børne-ungdomskor. Piger og drenge som
kan lide at synge kan henvende sig til organist Lene
Kastrup tlf. 2215 5232

Minikonfirmand
for elever i 3. klasse (evt. 4.). Begynder onsdag 26. aug.
kl. 14. Tilmelding til Jens Fischer-Nielsen tlf. 7514 3529.

