Kvaglund Kirke, Kvaglundparken 18,
6705 Esbjerg Ø. Tlf. 75 14 10 66 (der er
omstilling til kirkekontor og alle ansatte).

E-mail: info@kvaglundkirke.dk
Hjemmesiden wwww.kvaglundkirke.dk Der
kan du tilmelde ugentligt e-mail-nyhedsbrev

Maj 2012 … Hilsen fra Kvaglund Kirke!
Du kan få nyt fra kirken hver uge torsdag kl. 18 ved at tilmelde dig
nyhedsbrevet på kvaglundkirke.dk Der ligger yderligere
informationer om aktiviteterne i kirkens forhal. Kik ind når du alligevel
går forbi. Du kan også tage 5 minutter i kirkerummets stilhed – og
eventuelt tænde et lys. Næste ”Nyt fra Kirken” kommer i august
2012. God sommer! Hilsen Menighedsrådet

Gudstjenester
Fredag 4. maj

10.30

Jens Fischer-Nielsen,
konfirmation

Lørdag 5. maj

10.30

Søndag 6. maj
Søndag 13. maj

10.30
10.30
10.30

Jens Fischer-Nielsen,
konfirmation
Jens Fischer-Nielsen
Georg Græsholt
Jens Fischer-Nielsen
(Bustur. Se nedenfor)
Jens Fischer-Nielsen
Jens Fischer-Nielsen
Fælles i Byparken
Jens Fischer-Nielsen
Jens Fischer-Nielsen
Jens Fischer-Nielsen
Georg Græsholt
Jens Fischer-Nielsen
Georg Græsholt
Georg Græsholt
Arne Mårup
Jens Fischer-Nielsen
Jens Fischer-Nielsen
Georg Græsholt
Jens Fischer-Nielsen
Jens Fischer-Nielsen

Kr. Himmelfartsdag

Torsdag 17. maj
Søndag 20. maj
Pinsedag 27. maj
2. Pinsedag 28. maj
Søndag 3. juni
Søndag 10. juni
Søndag 17. juni
Søndag 24. juni
Søndag 1. juli
Søndag 8. juli
Søndag 15. juli
Søndag 22. juli
Søndag 29. juli
Søndag 5. august
Søndag 12. august
Søndag 19. august
Søndag 26. august

10.30
10.30
14.00
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
8.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Kirkekaffe og Børnekirke ved alle gudstjenester. Mulighed for
oversættelse til engelsk ved Jens Fischer-Nielsens gudstjenester.
Gangbesværede kan rekvirere ”kirkebil” hos Esbjerg Taxa.

Bustur Kristi Himmelfartsdag
Efter gudstjenesten Kr. Himmelfartsdag 17. maj kl.
10.30 er der mulighed for at komme med på en udflugt
til Enghave Dyre- og Naturpark. Det er et dejligt sted
for hele familien med små dyr, man kan gå ind til, og
legeplads og dejlig natur.
Der er mulighed for at ride en tur på ponyerne, kæle med
kaniner og marsvin, gå tur med næsebjørnen Laurits eller
sidde på kamelen Hank.
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 hjem. Vi forventer at være tilbage ved
kirken kl. 17.30. Pris: Voksne: 80 kr., børn: 50 kr. (under 3
år gratis). Tilmelding så hurtigt som muligt og helst senest
10. maj til info@kvaglundkirke.dk eller sms til 6168 5785
eller tlf.-tilmelding på 2371 4109.

Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag
28. maj kl. 14.00 i Byparken
Prædiken:
sognepræst Charlotte Gade, Treenighedskirken, og provst Kræn Christensen,
Hjerting.
Musikalsk medvirken:
Konservatoriets Pigekor.
Arrangør:
En lang række menighedsråd i Esbjerg.

Sankt Hansbål i kirkehaven
Lørdag 23. juni kl. 19: Velkommen til børnevenlig Skt.
Hans Aften med lege, bål, båltale, sang og snobrød.
Kaffe/te/saftevand/kage.
Alle der har lyst er også
velkommen til at komme og
lave deres mad på grill kl.
17.30. Medbring selv kød og
tilbehør.

Sommerlejre
For alle aldre (singler og familier):
Bibelcamping: bibelcamp.dk (Mange forskellige steder
og uger rundt i hele landet. Forskellige målgrupper.)
SommerOase: sommeroase.dk (Uge 29 i Odder. Meget
stort program for alle aldersgrupper)
Familielejr: familier-paa-vej.dk Uge 30 på Sommersted
Ungdomsskole. Kristen familieundervisning for voksne
lejrprogram for børn og voksne.

For børn:
Danmarks folkekirkelige Søndagsskolers lejre:

- Lejr for alle fra 0-9 klasse på Sydvestjyllands
Efterskole 2. juni-6. juli. En god ferie med hygge, løb,
badning, leg, underholdning, sport, god mad,

bålhygge, søvn, søde sager, bibelhistorie, fede
aktiviteter, sang og musik m.m.
Pris: 350,- Info/tilmelding til tlf.2834 1182.
- Bondegårdslejr for alle fra 0-7 klasse, 6.-10. august
på Mosedal i Ansager med hygge, trailertog,
hoppeborg, rodeotyr, løb, badning, leg,
underholdning, sport, god mad, søvn, markedsdag,
bibelhistorie, sang og musik. Du må godt tage telt
med, ellers sover vi i sovesale på lejren. Du må gerne
tage kæledyr med, men husk foder og bur til dit dyr.
Pris: 170,- kr. Info/tilmelding til tlf.3025 4438. Eller
tlf.7545 0030 eller henrik.d@c.dk

- Kvindeklubben:

TirsdagsCafé

Klubber og aktiviteter

Hver tirsdag kl. 14.30: Veksler mellem programeftermiddag, hygge-eftermiddag og højskolesangeftermiddag. Der begyndes med kaffe. Se detaljeret
programoversigt i kirkens forhal.
1. maj: ”Fra buddhist til kristen”. Helen Mikkelsen fortæller
om oplevelser fra sit liv.
8. maj: HØJSKOLESANG
15. maj: ”Ungdommens mand”. Den aldrende (men i sindet
unge) ildsjæl, Helge Larsen, fortæller om sit rige og
spændende liv med stadig nye udfordringer.
22. maj: Hyggeeftermiddag med snak og frit samvær.
29. maj afg. fra kirken kl. 13.30: Besøg på Varde
Bymuseum. Anna-Grethe Østergaard fører os ind i kunstneren Otto Frellos forunderlige billedverden. (Pris kr. 60.Vi kører sammen i private biler. Kom i bil, hvis du har bil).
5. juni: HØJSKOLESANG
12. juni: Udflugt med kaffekurven til Tambours Have
19. juni: Hyggeeftermiddag med snak og frit samvær.

Åben Kirke
Følgende tirsdage kl. 14.30-16 er der åben kirke med
mulighed for samvær med kaffe/te/vand og en hyggelig
snak: 26/6, 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8, 14/8. Kik ind!

Menighedslejr
25.-26. august på Sydvestjyllands Efterskole for hele
menigheden, børn og voksne. Program for alle
aldersgrupper. Fællesskab, leg og boldspil. Se mere i
folder i kirkens forhal eller på hjemmesiden.

Planlæg dit efterår 2012!
Se sæson-start-tidspunkter herunder

- Alpha-kursus:
Udforsk meningen med livet! Vær med på Alpha-kursus,
kristendomsundervisning på en ny måde.
Nyt kursus starter sidst i august. Læs mere på
www.kvaglundkirke.dk eller www.AlphaDanmark.dk og
tilmeld på info@kvaglundkirke.dk eller ring eller SMS til
2813 7378.

- Gospelkor:
Har du lyst at synge med i gospelkoret? Nu har du
chancen! Tirsdage kl. 17-19. Kontakt-person: Sonja
Kærsgaard tlf. 48 41 89 29. Korleder: Lydiah Wairimu.
Koret starter den nye sæson 14. august. Koret er åbent for
nye de første 3 gange (14/8, 21/8 og 28/8).

- Seniorkoret:
Kom og syng! Hver torsdag kl. 15-16.30. Kaffe fra kl.
14.30. Der synges nye og gamle sange og salmer på
dansk. Nye optages. Ingen optagelsesprøve. Sidste gang
inden ferien 31. maj. Kontaktperson: Kurt Pedersen tlf.
7514 5070. Start efter ferien: 6. september.

For dig der har lyst til hyggeligt samvær med andre
kvinder. Hver torsdag kl. 9.30-11.30. Kontaktpersoner:
Sonja Lyhne tlf.7527 1883. Lilly Henneberg tlf. 7512 5542.
Ulla Fonnesbæk tlf. 75142458. Fortsætter til og med 14.
juni. Starter efter ferien 9. august kl. 9.30

- Fællesskabsgrupper:
For alle som gerne vil være med i et nært kristent
fællesskab om troen.
Der eksisterer allerede en række grupper og nye kan
oprettes. De kører indtil sommerferien. Starter efter ferien i
aug/sept. Hvis du vil høre mere kan du henvende dig til
Jens Fischer-Nielsen 2371 4109.

- som ikke er nævnt på anden måde
- Mandeklub: Hver onsdag kl. 9.30-11.30. Kontaktperson: Kai Kaus tlf.
7514 2076. Sidste gang inden ferien 20. juni. Første gang efter ferien
29/8
- Mødestedet: Uformelt samvær. Hver mandag og torsdag kl. 13-16.
Varmt mad: Torsdage kl. 13. Ferie i skoleferien.
- BøneGospel: Hver onsdag kl. 16.15-17.30. Midlertidig kontaktperson:
Jens Fischer-Nielsen 2371 4109. Starter op med nye ledere efter
skoleferien.
- Børneklub torsdage kl. 13.30-15.00: Ledere: Lena Ramling, Poul
Martin Nielsen tlf. 52404087. Ferie i skoleferien.
- Bøn for menigheden: Hver torsdag kl. 12-12.30. Kontaktperson:
Hanne Gram tlf. 2447 2258
- Familieklynge (Fællesskab for børnefamilier). Kontaktperson:
Marianne Muff tlf. 5336 5186 / 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 FischerNielsen tlf. 3054 1066. Ferie 4/7-15/8.
- Messy Church: Nyt program kommer i august-nummeret.
- Fælles spiseaftener: Nyt program kommer i august-nummeret
- Studiekreds: Nyt program kommer i august-nummeret

Kort nyt:

Fælles gudstjenester i Vor Frelsers Kirke
Kl. 16 sidste søndag i måneden
24. juni: Prædikant sognepræst Charlotte Gade
26. august: Prædikant stiftspræst Jette Dahl

Minikonfirmand

for elever i 3. klasse (evt. 4.). Begynder onsdag 22. aug.
kl. 14. Tilmelding til Jens Fischer-Nielsen tlf. 2371 4109.

Indskrivning til konfirmation

For elever i 7. klasse. Indskrivning ved gudstjenesterne 10.
og 17. juni. Eleverne i 6. klasse vil blive inviteret ved brev i
klasserne. Yderligere info på tlf. 2371 4209

Fælles Kirkekontor

Kvaglund Kirke og Skads- og Jerne kirker samarbejder om
en række administrative funktioner. Vedr. attester,
navneændringer, navngivning, fødsel og død skal man
henvende sig på det fælles kirkekontor, Møllebakken 2,
6705 Esbjerg Ø. Åbningstid: mandag til fredag kl. 9.0012.00, torsdag + 14-17. Ved telefonisk henvendelse
bruges 7514 1060-1.
Du kan altid ringe til præsterne for en samtale tlf. 7514
1066.

Hjertestarter

Der findes en hjertestarter i kiosken i KvaglundCenteret.

