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 Tilmeld ugl. nyhedsbrev.

September 2011. ”Nyt fra Kirken” er fyldt med oplysninger om gudstjenester,
arrangementer, kor, fællesskaber, aktiviteter. Dørene er åbne! Du må gerne være
med! Kvaglund Kirke bestræber sig på at være imødekommende kirke. Alle skal
opleve sig velkomne. Kom og prøv om det holder – og giv din kommentar. Vi er
interesseret i at vide, hvad du mener. Du kan altid skrive til info@kvaglundkirke.dk
eller ringe til en af præsterne eller personalet. Alle kan træffes gennem
fællesnummeret 7514 1066. Med venlig hilsen Kvaglund Kirke.

Efterårets gudstjenester
Søndag 28. aug.
Georg Græsholt
Søndag 4. sept.
Søndag. 11. sept.

10.30
17.00
10.30
10.30

I Kvaglund Kirke
I Vor Frelsers Kirke
Jens Fischer-Nielsen
Jens Fischer-Nielsen
Høstgudstjeneste
Søndag 18. sept.
10.30 Helge Maagaard
Søndag 25. sept.
10.30 Jens Fischer-Nielsen
Kirkefrokost
Søndag 2. okt.
10.30 Jens Fischer-Nielsen
Gospelgudstjeneste
Søndag 9. okt.
10.30 Jens Fischer-Nielsen
Søndag 16. okt.
10.30 Helge Maagaard
Søndag 23. okt.
10.30 Jens Fischer-Nielsen
Søndag 30. okt.
10.30 Jens Fischer-Nielsen
BUSK-familiegudstjeneste
Søndag 6. nov.
10.30 Helge Maagaard
Alle Helgens
16.00 Jens Fischer-Nielsen
søndag
Mindegudstjeneste
Søndag 13. nov.
10.30 Jens Fischer-Nielsen
Søndag 20. nov.
10.30 Jens Fischer-Nielsen
Adventsmarked. Afslutning
for Minikonfirmander.
Søndag 27. nov.
10.30 Helge Maagaard
Kirkekaffe og Børnekirke ved alle gudstjenester. Ældre og gangbesværede kan bestille ”kirkebil” hos Taxa 7514 4500. Mulighed for engelsk
oversættelse ved Jens Fischer-Nielsens gudstjenester.

Georg Græsholt er på studieorlov
sept.-nov. Han afløses af Helge Maagaard,
som også afløste i Kvaglund Kirke i 2003.

SeniorKoret
modtager nye
Kom og syng dig glad! Hver
torsdag kl. 15-16. Kaffe fra kl.
14.30. Første gang i den
nye sæson: 8. sept. kl. 14.30.
Der synges nye og gamle sange og salmer på dansk.
Ingen optagelsesprøve. Kontaktperson: Kurt Pedersen tlf.
7514 5070. Koret tager indimellem ud og optræder og
deltager også i kortræf for andre seniorkor i Esbjerg.

ALPHA-kursus begynder
torsdag 15. sept. kl. 19
De fleste danskere bekender sig som kristne.
Nu er der en chance for at få ord på det, du
tror på. Meld dig til ALPHA-kursus. Det er
kristendoms-undervisning for søgende,
spørgende, troende og tvivlende.
Kurset handler om de grundlæggende
spørgsmål. F.eks.: Hvem er Jesus?
Hvorfor døde Jesus? Hvordan kan jeg
være sikker på min tro? Hvordan skal
jeg bede? Hvordan leder Gud os?
Hvem er Helligånden? Helbreder Gud
i dag? Hvordan får jeg mest muligt ud
af resten af mit liv?
Det foregår en række torsdage kl.
19.00-21.45. De første datoer er: 15/9, 29/9, 13/10, 27/10.
Program for aftenerne: Let spisning. Underviserens oplæg.
Gruppesamtale hvor deltagerne deler erfaringer og tanker
om aftenens emne med hinanden.
Underviserne er almindelige mennesker, der alle har sat
sig ind i stoffet og giver et kvalificeret, personligt og
relevant oplæg. Se mere på www.kvaglundkirke.dk eller
hent en folder i kirkens forhal. Tilmelding før 8. september.
Pris: Manual for hele kurset kr. 50. Pr. gang for mad kr. 20.

Nyt koncept:

”MESSY CHURCH”
BørneGudstjenester
For hele familien onsdag 21. sept., 16. nov. og
14. dec.
21. sept. er der gave til alle 4-årige.
Kl. 16.30: Drop-in: Kaffe/te/saft, snaks og hygge
Kl. 17.00: Gudstjeneste: Fortælling, billeder, aktiviteter,
sang og musik hjulpet af
børnegospelkoret.
Kl. 17.45: Spaghettispisning
Kl. ca. 18.30: Slut
(Pris for maden: Voksne kr. 20,
børn kr. 10. Familiepris kr. 50)
”Rodet kirke” glæder sig over
larmende unger. Det er kirke
på børnenes præmisser.

Fælles musik- og nadvergudstjeneste i Vor Frelsers Kirke sidste søndag i måneden kl. 17 ved præster fra Esbjergs kirker.

Gospelkoret modtager nye

Kort nyt: Se også www.kvaglundkirke.dk

Koret øver hver tirsdag kl. 1719. Den 23. og 30. august er
koret åbent for nye sangere.
Bare mød op og se, om det er
noget for dig. Der er ikke
optagelsesprøve. Du skal bare
være glad for at synge. De to
første gange er gratis. Derefter
betales kr. 200 for efterårssæsonen.
Korleder/dirigent: Lydiah Wairimu. Pianist: Simon Back
Nielsen. Kontaktperson: Sonja Kærsgaard tlf.2213 3436.

Kirkevandring og kristen identitet. Temaaften: 23. aug.
kl. 19 på Syddansk Universitet Niels Bohrs Vej 9.
Vandring: 30. aug. kl. 19 begyndende i Vor Frelsers Kirke.
Arr.: Folkekirken, Katolsk kirke, Pinsekirken og
Metodistkirken.
KvaglundDagen 3. sept.: Kvaglund Kirke vil være der
med forskellige boder. Meld dig som frivillig til koordinator
på tlf/sms 2371 4109 eller info@kvaglundkirke.dk
Høstgudstjenesten 11. sept.: Medbring lidt af Guds
skaberværk: Frugt eller grønt fra haven/butikken eller
forarbejdede holdbare madvarer. Læg varerne som et
”takkeoffer” foran alteret. Medbring også penge til
offergangen til SULT i Afrika.
Kirkefrokost med fortælling om Afrika 25. sept.: Efter et
let traktement fortæller Inger og Poul Martin Nielsen om
deres arbejde i Afrika blandt nigerianske lokale
missionærer.
Mindegudstjeneste Alle Helgensdag 6. nov. kl. 16:
Navnene nævnes på døde i sognet siden sidste år. Hvis du
har en, som du gerne vil have nævnt, som er død et andet
sted, send da en mail til info@kvaglundkirke.dk med navn,
alder og dødsdato og dødssted.
Adventsmarked: Afholdes i kirkens lokaler 19. & 20. nov.
kl. 10-16. Lokale institutioner, foreninger, og uegennyttige
initiativer kan søge om at oprette en bod.
Fælles Juleaften: 24. dec. kl. 17.30-22.30. Tilmelding
inden 10. dec. til 7514 3529.

TirsdagsCafé
Hyggelige tirsdag eftermiddage kl. 14.30-16.15
for alle som har lyst at være med. Ta’ selv
kaffebord kr. 20 når der er program ellers kr.5.
- 6. sept.: Hanne Meyer giver ”Vitaminpiller til den 3. alder”.
- 13. sept.: Kaffe/samvær/spil/snak
- 20. sept.: ”H.C. Andersen’s eventyr til brug i hver-dagen”
- humor, alvor, fællessang, harmonikamusik. En munter
eftermiddag med Carlo Mathiesen
- 27. sept.: Højskolesang
- 4. okt.: "Grøn og sort energi i Nordsøen”. Ved Morten
Hahn-Petersen, Fiskeri-og Søfartsmuseet."
- 11. okt.: Kaffe/samvær/spil/snak
- 25. okt.: Højskolesang
- 1. nov.: "Om Jerne - og hvordan Kvaglund voksede ud
af bydelen Jerne”. Leder af Byhistorisk Arkiv, Jørgen
Dickmann Rasmussen fortæller
- 8. nov.: Kaffe/samvær/spil/snak
15. nov.: ”Kejseren af Portugalien”. Eftermiddag med
Selma Lagerlöf ved sognepræst Elise Balslev.
- 22. nov.: Tirsdag den 22.: Højskolesang
- 29. nov.: ”Genial eller gal?”. Anna Grethe Østergaard om
Van Goghs kunst og personlighed.

Ægteskabs-kursus
begynder 8. sept. kl. 19.15
Gør jeres parforhold endnu bedre
Parforholdskurset "Skab det ægte Ægteskab" gennemføres
i efteråret i Kvaglund Kirkes mødesal. Ægteskabskurset
giver redskaber og ny inspiration. Utallige par har været
glade for kurset. Det foregår torsdage kl. 19.15-21.45 med
følgende emner:
8/9 Opbyg et solidt grundlag.
22/9 Kunsten af kommunikere
6/10 Konfliktløsning
24/10 Tilgivelsens kraft
3/11 Forældre/svigerforældre
17/11 Et godt sexliv
1/12 Kærligheden i funktion
Tilmelding inden 1. sept.på info@kvaglundkirke.dk eller
sms eller telefonisk på tlf. 2213 3436 eller 2371 4109. Der
betales kr. 220 for deltagermanualer pr. par. Traktement
hver aften koster 20 kr. pr. par.

Bliv Minikonfirmand. Kom!
Det er for 3. klasse. Det begynder 31. aug. kl.
13.05. Gå ind ad hoveddøren. Der møder vi
dig. Vi giver en forfriskning. Slut kl. 14.30.

Fælles spiseaften
Fredag 9. sept., 7. okt. 4. nov. og 2. dec. kl. 18.00.
Medbring lidt mad til et fælles bord. Program for alle aldre:
Små og store børn, teen og voksne. Fælles aktivitet og
fælles afslutning i kirken kl. 21.30.
Voksenprogrammet:
9. sept.: ”Danmark/Libanon – familieliv mellem to kulturer”
ved Patricia og Dan Mogensen
7. okt.: ”Hvordan dele troen med andre? – Jesu disciple i
funktion” ved Jens Fischer-Nielsen
4. nov.: ”Bekymringer … Angst for hvad der kan ske.
Hvordan navigere på trods af bekymringer?” ved Margrethe
Bjerg og Marianne Muff.
2. dec.: Edel og Tom Eriksen deler erfaringer fra deres
forventede pilgrimsvandring på Camino de Santiago

Klubber, kor og fællesskaber:
- Mandeklub: Hver onsdag kl. 9.30-11.30. Kontaktperson: Kai Kaus tlf.
7514 2076
- Kvindeklub: Hver torsdag kl. 9.30-11.30. Kontaktpersoner: Ulla
Fonnesbæk tlf. 7514 2458, Sonja Lyhne tlf.7527 188, Lilly Henneberg tlf.
7512 5542.
- Mødestedet: Uformelt samvær. Hver mandag og torsdag kl. 13-16.
Varm mad: Torsdage kl. 13.
- BørneGospel: Hver onsdag kl. 16.15-17.30. Kontaktperson: Lene
Kastrup tlf. 2215 5232
- Bøn for menigheden: Hver torsdag kl. 12-12.30. Kontaktperson:
Hanne Gram tlf. 2447 2258 hannegram@esenet.dk
- Fællesskabsgrupper: Vil du være med i en fællesskabs-gruppe hvor
der lægges vægt på samtale om troen? Kontakt Marianne Muff tlf. 2892
0072
- Familieklynge (fællesskab for børnefamilier). Kontaktperson:
Marianne Muff tlf. 2892 0072
- Kvinder møder Kvinder: International kvindeklub onsdage kl. 11-14
og 15-18 i huset bag kirken. Kontakt Elsebeth Fischer-Nielsen 30541066
- GenbrugsLand: Benyt din lokale genbrugsbutik, og bliv evt. frivillig
medarbejder. Kontaktperson: Karin Blok Kristensen. Tlf. 2360 9953

