Kvaglund Kirke, Kvaglundparken 18,
6705 Esbjerg Ø Tlf. 75 14 10 66 eller
75 14 35 29. info@kvaglundkirke.dk
Se mere om alle aktiviteter på hjemmesiden
www.kvaglundkirke.dk

Juni 2011. ”Nyt fra Kirken” bringer den aktuelle gudstjenesteliste, og beskrivelse af
arrangementer i sommertiden, men det peger også frem mod efterårssæsonen. Læs tilbuddene og
deltag i sommer i det der foregår her og nu - og planlæg hvad du vil være med i til efteråret. Måske
du skulle tage nye udfordringer op!? Vær proaktiv! Brug din tid! Planlæg dit liv! Rejs dig, hvis du
sidder eller ligger for meget! ”Nyt fra Kirken” er beregnet som en opmuntring og en igangsætter.
Hvad med at deltage i Alpha-kurset? Udforsk meningen med livet! Få ord på det du tror på!
Eller få sang i dit liv – det vil berige din dagligdag og bringe dig i kontakt med nye venner. Syng med i
Gospelkor eller Seniorkor. Du er velkommen! God sommer! Venlig hilsen Kvaglund Kirke.

Bustur Kr. Himmelfartsdag
til Madsby Legepark
Det er for børn og voksne efter gudstjenesten
2. juni kl. 10.30. Gudstjenesten er med
børnekirke og indslag ved Børnegospelkoret.

Velkommen til gudstjeneste!
Torsdag 2. juni
Kr. Himmelfartsdag
Søndag 5. juni

10.30 Jens Fischer-Nielsen
10.30 Jens Fischer-Nielsen
(Konfirmandindskrivning)

Søndag 12. juni
Pinsedag
Mandag 13. juni
2. Pinsedag
Søndag 19. juni

10.30 Georg Græsholt
Fælles friluftsgudstjeneste
i Byparken
10.30 Jens Fischer-Nielsen
14.00

(Konfirmandindskrivning)

Søndag 26. juni
Søndag 3. juli
Søndag 10. juli
Søndag 17. juli
Søndag 24. juli
Søndag 31. juli
Søndag 7. august
Søndag 14. august
Søndag 21. august
Søndag 28. august

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

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

Kirkekaffe og Børnekirke ved alle gudstjenester. Børnekirke
dog ikke i skoleferier. Mulighed for oversættelse til engelsk
ved Jens Fischer-Nielsens gudstjenester. Mulighed for
kirkebil til alle gudstjenester. Bestilles hos Esbjerg Taxa
7514 4500.

Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag
Mandag d. 13. juni kl. 14.00 i Byparken
Dialogprædiken ved: Trine Villumsen, Vor Frelsers Kirke
og Georg Græsholt, Hjerting/Kvaglund
FDF sælger kaffe/te/saft og kage.
Musikalsk medvirken ved Esbjerg Brass Band og
Treenighedskirkens Drengekor.
Arrangører: En lang række menighedsråd i Esbjerg.

Madsby Legepark ligger i Fredericia i grønne omgivelser.
Der er mulighed for at hilse på dyr, udfordre sig på tarzanbanen eller bare gå
rundt eller nyde en kop
kaffe på bænken.
Kl. 12.00 kører bussen
fra parkeringspladsen
foran kirken.
Umiddelbart efter
ankomsten spiser vi
vores medbragte
madpakker.
Kl. 15.00 er der mulighed for at drikke kaffe/te/saft og spise
kage medbragt fra kirken.
Kl. 16.30 kører bussen igen fra Madsby Legepark. Vi
forventer at være tilbage ved kirken kl. 17.30.
Pris: Voksne: 50 kr., børn: 25 kr. Tilmelding så hurtigt som
muligt og helst senest 31. maj til info@kvaglundkirke eller
sms til 61685785 eller tlf.-tilmelding på 7514 3529.

Sankt Hansbål i kirkehaven
Velkommen til
børnevenlig
Skt. Hans Aften,
torsdag 23. juni kl.
19, med lege, bål,
båltale, sang og
snobrød.
Kaffe/te/saftevand
og kage. Alle er velkomne.

Tilmeld dig det ugentlige nyhedsbrev
på www.kvaglundkirke.dk

Kvinder møder Kvinder
Klub for alle nationaliteter i huset bag kirken hver onsdag
kl. 11-14 og 15-18. Kontaktperson: Elsebeth FischerNielsen tlf. 3054 1066
Vi snakker sammen og lærer af hinanden. Der er børneklub
om eftermiddagen for børn hvis mor er i kvindeklubben.
1. juni: Grillfest
8. juni: Besøg på Dorthes hestefarm.
15. juni: Motionsdag
22. juni: Åbent Hus hos Elsebeth i Granlunden 35
Klubben starter igen efter ferien onsdag 17. august.

- Ægteskabskursus: Hvis I har lyst til at
gøre et godt parforhold endnu bedre. Rekvirer
yderligere oplysninger på info@kvaglundkirke.dk

- Seniorkoret: Kom og syng! Hver torsdag kl.
15-16. Kaffe fra kl. 14.30. Der synges nye og
gamle sange og salmer på dansk. Nye optages.
Ingen optagelsesprøve. Kontaktperson: Kurt
Pedersen tlf. 7514 5070.
Vi starter op efter ferien den 8. september.

- Kvindeklubben: For dig der har lyst til

Tirsdags Café
Hver tirsdag kl. 14.30. Se detaljeret program i forhallen.
7. juni:
Højskolesang
14. juni:
Udflugt til Jernalderbyen i Guldager med
Anna-Grethe Østergaard som guide.
Kaffe medbringes fra kirken.
21. juni:
Hyggeeftermiddag
9. august:
Udflugt til Vadehavscenteret med AnnaGrethe Østergaard som guide.
16. august:
Hyggeeftermiddag
23. august:
”Vejr og klima”. Foredrag ved Jens Peter
Østergaard
30. august:
Højskolesang.

Frivillig i kirken
En lang række opgaver løses af frivillige i
Kvaglund Kirke. Har du lyst at hjælpe?
- F.eks. i forbindelse med gudstjenesterne:
Blomsterdekoration. Kirkekaffe. Læsning. Kirkevært.
Projektor. Børnekirke.
- F.eks. i forbindelse med arrangementer, kurser, aktiviteter
for børn og unge og i Genbrugsland.
- F. eks. i forbindelse med vedligehold af kirkeområdet. Få
en snak med undertegnede, hvis du har lyst til nye
udfordringer som frivillig i kirken.
Jens Fischer-Nielsen, tlf. 7514 3529

Planlæg dit efterår 2011!
Vil du være med? Du er velkommen! Se
sæson-start-tidspunkter herunder og se evt.
mere på www.kvaglundkirke.dk
- Alpha-kursus: Udforsk meningen med
livet! Og få ord på det du tror på. Vær med på
Alpha-kursus, kristendomsundervisning på en ny
måde. Nyt kursus starter 15. september kl. 19.00.
Læs mere på www.kvaglundkirke eller
www.AlphaDanmark.dk og tilmeld på
info@kvaglundkirke.dk eller ring eller SMS til
2530 3646 (Helle N. Nielsen).
- Gospelkor: Har du lyst at synge med i
gospelkoret? Nu kan det lade sig gøre!
Tirsdage kl. 17-19. Kontakt-person: Sonja
Kærsgaard tlf. 48 41 89 29. Korleder: Lydiah
Wairimu. Koret starter den nye sæson 16.
august. Koret er åbent for nye de første 3 gange
(16/8, 23/8 og 30/8).

hyggeligt samvær med andre kvinder. Hver
torsdag kl. 9.30-11.30. Kontaktpersoner: Sonja
Lyhne tlf.7527 1883. Lilly Henneberg tlf. 7512
5542. Vi starter efter ferien 11. august kl. 9.30

Klubber, kor og fællesskaber:
Liste over aktiviteter, som ikke er nævnt andre steder i
dette nr. af Nyt fra Kirken. Læs mere på hjemmesiden.
- Mandeklub: Hver onsdag kl. 9.30-11.30. Kontaktperson:
Kai Kaus tlf. 7514 2076
- Mødestedet: Uformelt samvær. Hver mandag og torsdag
kl. 13-16. Varm mad: Torsdage kl. 13.
- Fælles spiseaftener: En fredag i måneden kl. 18-21. Se
næste Nyt fra Kirken.
- Spaghettigudstjenester: En onsdag i måneden kl. 1718.30. Se næste Nyt fra Kirken.
- BørneGospel: Hver onsdag kl. 16.15-17.30.
Kontaktperson: Lene Kastrup tlf. 2215 5232
- Klub 14.14: Aktiviteter for betweenagere (3. - 6. klasse)
onsdag kl. 14.14 .
- Bøn for menigheden: Hver torsdag kl. 12-12.30.
Kontaktperson: Hanne Gram tlf. 7514 1705
- Fællesskabsgrupper: Vi du være med i en fællesskabsgruppe hvor der lægges vægt på samtale om troen?
Kontakt Jens Fischer-Nielsen på tlf. 7514 3529.
- Familieklynge (Fællesskab for børnefamilier).
Kontaktperson: Marianne Muff tlf. 2892 0072 / 2925 3015
- GenbrugsLand: Benyt den lokale genbrugsbutik: Og bliv
evt. frivillig medarbejder. Kontaktperson: Karin Blok
Kristensen. Tlf. 2360 9953
- Minikonfirmand: For børn der går i 3. klasse. Onsdage i
efteråret kl. 14-15.30. Tilmelding på tlf. 75 14 35 29 eller
info@kvaglundkirke.dk

Børnefest
På plænen foran
Kvaglund Kirke

Lørdag
20.aug. Kl. 14
Alle børn og voksne er velkomne!
Dukketeater & trylleri.
Snobrød & pandekagebagning.
Sang & fest. Hoppeborg.
Kaffe/te/saft/kage. Slut 16.30.

