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 www.kvaglundkirke.dk. Der
kan du tilmelde ugentligt e-mail-nyhedsbrev

August 2012 … Hilsen fra Kvaglund Kirke!
Efteråret byder på mange spændende ting i Kvaglund Kirke. Læs om de forskellige
muligheder i dette nummer af ”Nyt fra Kirken” og kom og vær med. Du er altid
velkommen. Næste ”Nyt fra Kirken” kommer i november 2012. Hilsen Menighedsrådet

Gudstjenester
hver søndag kl. 10.30
19. august
26. august
2. september
9. september
16. september
23. september
30. september
7. oktober
14. oktober
21. oktober
28. oktober
4. november
4. nov. kl. 16
Alle helgens dag

11. november
18. november
25. november

Jens Fischer-Nielsen
Jens Fischer-Nielsen
Daniel Ettrup Larsen
Jens Fischer-Nielsen
Georg Græsholt
Høstgudstjeneste
Jens Fischer-Nielsen
Georg Græsholt
Jens Fischer-Nielsen
Georg Græsholt
Jens Fischer-Nielsen
Georg Græsholt
B-U-S-K
familiegudstjeneste
Jens Fischer-Nielsen
Mindegudstjeneste ved
Jens Fischer-Nielsen
Jens Fischer-Nielsen
Georg Græsholt
Jens Fischer-Nielsen
Adventsmarked

Kirkekaffe efter alle gudstjenester.
Børnekirke (børneprogram under
prædikenen) ved alle gudstjenester.
Mulighed for oversættelse til engelsk
ved Jens Fischer-Nielsens gudstjenester.
Gangbesværede kan rekvirere ”kirkebil”
hos Esbjerg Taxa .

Nyt Alpha-kursus begynder 6. sept.

Kristendomsundervisning for voksne. Det er et engelsk koncept, som
bruges i mange lande på forskellige sprog – og selvfølgelig på dansk her
hos os.

Torsdage kl. 19.00-21.45.
Første gang 6. september.

Det er for dig, som gerne vil udforske meningen med
livet – eller bare snakke med nogen om troen. Eller blive
klogere på Bibelen og kristendommen. Eller som gerne vil
have de grundlæggende ting frisket op. Måske lære det kendte
på en ny måde.
Det er kristendomsundervisning på en ny måde. Aftenerne
begynder med spisning. Derefter er der et oplæg og så grupper,
hvor man kan dele tanker og erfaringer.

A-L-P-H-A betyder A=Alle, L=Lærdom,
P=Pasta og Pizza, H=Hjælpsomhed,
A=Alle spørgsmål er velkomne.
Se mere i folder i våbenhuset eller på kvaglundkirke.dk. Tilmelding nu – og senest 1. sept.

BørneOnsdag
Hver onsdag kl. 16-17.30

Første
gang
5. sept.

For børn i skolealderen. Det begynder med lidt at spise. Derefter er der
bevægelsessange og bibelhistorie i kirken. Og så er der
interessegrupper. Indtil videre disse 3:

Velkommen til ny
organist!

(1) Børnekor (Børnegospel) ved
organist Yvonne Søndergaard Larsen

Yvonne Søndergaard Larsen er tiltrådt som
organist 1. august. Hun kommer fra en stilling i
Seest Kirke og har gode erfaringer både som
organist og som korleder. Hun mestrer både
det traditionelle orgelspil og den rytmiske musik.

(2) Aktiviteter og spil ved
projektmedarbejder Poul Martin Nielsen

Det var et enigt
menighedsråd som
besluttede at ansætte
Yvonne.
Vi ønsker Guds
velsignelse over
indgangen i arbejdet i
Kvaglund Kirke.

(3) Hækle og strikkegruppe ved,
Berith & Eydna
”BørneGospel” indgår i BørneOnsdag som en interessegruppe. Flere voksne søges til
at tage flere interessegrupper og til at være med som medhjælpere. Henvendelse til
tovholder, sognepræst Jens Fischer-Nielsen tlf. 2371 4109.

Menighedsråds-valg 2012

Tirsdag 20. november: HØJSKOLESANG.
Tirsdag 27.november: Sognepræst Elise Balslev: "Kristuslegender.
Fortællinger som forbereder os på adventstiden."

Der er valg til menighedsrådet hvert fjerde år i november måned. Nu
er der gået 4 år siden sidste valg. Valgdagen er tirsdag 13. november
2012. Den nye periode starter 1. søndag i advent. Der vælges et antal
medlemmer i forhold til folkekirkemedlemstallet i sognet. For Kvaglund
Sogns vedkommende skal der vælges 7 medlemmer. Hvis der kun
opstilles én liste, bortfalder valget
For at blive opstillet til menighedsrådet skal man være medlem af
folkekirken, have dansk indfødsret og være fyldt 18 år.
Menighedsrådet skal arbejde for et godt kirkeliv i sognet, være
arbejdsgiver for personalet (dog ikke præsterne) og holde øje med
kirkens bygninger.
Forud for valgdatoen skal der holdes et orienteringsmøde.
Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget i Kvaglund Sogn afholdes
onsdag den 12. september kl. 19 i kirkens mødesal. Den lovpligtige
dagsorden på dette møde indeholder 3 punkter:
1) Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg,
2) Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet og
3) Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til
menighedsrådsvalget.
Hvis du vil være sikker på at få indflydelse ved menighedsrådsvalget i
Kvaglund Sogn, så mød op på orienteringsmødet.
Efter orienteringsmødet vil der blive taget initiativ til opstilling af en
fælles liste.
Andre kandidatlister kan afleveres fra 25. september kl. 19.00 til 2.
oktober kl. 19 til valgbestyrelsen ved Hanne Gram, Cederlunden 21
eller Karin Blok Kristensen, Lindelunden 53, 6705 Esbjerg Ø.

Seniorkoret

Orienteringsmøde onsdag den 12. september kl. 19

Tirsdags Café

Velkommen hver tirsdag eftermiddag i Kvaglund Kirkes
mødesal. Der er kaffe kl. 14.30. De dage hvor der er
program på, koster kaffe/te/vand/kage kr. 20. Der begyndes
hver gang med en salme og søndagens tekst – dog ikke når
der er ”Højskolesang”. Du kan tage din
bærbare eller mobiltelefon med når der er
”hyggeeftermiddag”, så underviser vi hinanden.
Tirsdag 21. august: Hyggeeftermiddag.
Tirsdag 28. august: HØJSKOLESANG. Frit valg fra
højskolesangbogen. Yvonne Søndergaard Larsen sidder ved klaveret.
Tirsdag 4. september: ”Glæden ved kirken, sangen og musikken”. En
eftermiddag med Kvaglund Kirkes nye organist
Yvonne Søndergaard Larsen.
Tirsdag 11. september: ”Fra fiskerdreng til politiker.”
Laurits Tørnæs (billedet) fortæller om sit liv.
Tirsdag 18. september: Hyggeeftermiddag.
Tirsdag 25. september: HØJSKOLESANG.
Tirsdag 2. oktober: ”Anna og Michael Ancher, to liv
med kunst”. En spændende eftermiddag om de
berømte Skagens-malere med Anna Grethe
Østergaard.
Tirsdag 9. oktober: Hyggeeftermiddag
Tirsdag 16. oktober: ”Missionær i Tanzania”. Ove Mølgård, fortæller
om sit og Lilian Mølgaards ophold og arbejde i Tanzania.
Tirsdag 23. oktober: HØJSKOLESANG.
Tirsdag 30. oktober: Gættekonkurrence med gamle ting. Navne på 20
forskellige brugsting fra årene 18701970 gættes.
Gert Ravn uddyber med spændende
fortællinger. Præmie til gættelegens
vinder.
Tirsdag 6.
november:Hyggeeftermiddag
Tirsdag 13. november: Billeder og oplevelser fra en cykletur langs
Elben – en ferie man kan klare, bare man kan cykle. Ved Karin og
Carsten Skjøth.

Hvis du har lyst til at synge, er Seniorkoret sikkert
noget for dig.
Det ledes af studerende på
Vestjysk
Musikkonservatorium, Anja
Lykke Kuntz.
Der synges danske salmer
og sange. Interesserede
kan bare møde op og være
med nogle gange, og se
om det er noget for dem. Eller man kan tilmelde sig til udvalgets
kontaktperson: Kurt Pedersen tlf. 7514 5070.
Det foregår torsdage kl. 15-16.30. I Kvaglund Kirkes mødesal. Kaffe/te
fra kl. 14.30. Første gang efter sommerferien er 6. september. Det
koster 150 kr. for et halvt år.
(Billede: Fra optræden i Kvaglund Kirke, advent 2011)

Kirkevandring og dialogmøde

Tirsdag den 28. august afholdes der kirkevandring i Esbjerg mellem
folkekirken, den katolske kirke, pinsekirken og metodistkirken.
Vandringen begynder kl. 19 i pinsekirken, Bjarkesgade 2.
Ugen forinden, tirsdag den 21. august kl. 19, er der dialogmøde
mellem de 4 kirker om emnet “De dødes opstandelse”, hvor bl.a.
Georg Græsholt medvirker. Det foregår på Syddansk Universitet, Niels
Bohrs Vej 9.

Studiekreds

Onsdag den 19. september, 10. oktober og 14.
november kl. 19-21
Vi skal i efteråret læse bogen At rejse sig efter en rystelse af Per
Arne Dahl (Kristeligt Dagblads Forlag 2011). En bog skrevet med
udgangspunkt i de sørgelige begivenheder i Norge den 22. juli 2011.
Alle interesserede er velkomne.
Georg Græsholt

Fælles spiseaftener

Fredag aftener kl. 18.00-21.00 med fællesskab på
tværs af aldersgrupper og etniske skel. Fri entré.
Kl. 18.00: Fælles spisning. Medbring lidt mad til et fælles
bord. Kl. 19.00: Aldersopdelt (eller fælles) program for
børn og voksne. Kl. 20.30: Fælles lovsangsafslutning.
- Fredag den 28. september: Fokus på det tværkulturelle arbejde ved
stiftspræst Daniel Ettrup Larsen og team.
- Fredag den 26. oktober: Glæden ved sang og musik. En aften med
vores nye organist Yvonne Søndergaard Larsen
- Fredag den 30. november: En aften i julens tegn. Jule-work-shops

Gospelkoret

Kom og syng gospel! Gospelkoret begynder på en ny
sæson, og det er åbent de første gange for både nye
og "gamle" medlemmer.
Vi starter tirsdag 14. august kl. 17-19 i kirkens mødesal. Vi synger
hver tirsdag i to timer med en kaffepause midt i.
De første 3 gange i august (dvs. 14., 21. og 28.) er det muligt for nye
at komme og være med. Men derefter er koret igen lukket.
Der er ingen optagelsesprøve; man skal bare have lyst at synge. Vi

synger 3-stemmigt. De fleste sange er på engelsk.
Vores korleder er Lydiah Wairimu, som er en meget erfaren og
dynamisk gospelkor-leder. Vores unge - men nu også erfarne – pianist
hedder Simon Back Nielsen.
Vi forventer, at
deltagerne er
nogenlunde
trofaste, da det
ellers kan være
svært at følge med.
Der bliver afholdt
en
heldagsworkshop

Kort nyt

Fra Jule-syng-sammen-koncerten
forår og efterår, hvor
2011
man
også forventes at deltage. Her i efteråret afholdes workshoppen 8.
september.
Det koster 200 kr. for en sæson. Workshoppen betales særskilt.

for elever i 3. klasse (evt. 4.). Begynder onsdag 29. aug.
kl. 13.05. Børnene kan bare komme. For programmet står
sognepræst Jens Fischer-Nielsen og organist Yvonne
Søndergaard Larsen. Spørgsmål - Ring til 2371 4109.

Man behøver ikke melde sig til for at være med. Man møder bare op i
Kvaglund Kirke 14., 21. eller 28. august kl. 17.
Kontaktperson: Sonja Kærsgaard: tlf. 22133436

Kirkekor
Så starter kirkekoret op igen. Nye og gamle medlemmer
er velkomne til opstart torsdag 6. sept. kl. 15.30 – 17.
Kirkekoret er et kor for alle fra 4-5 klasse og opefter. De to første gange
kan man komme på besøg og se hvad det er. Efter to gange skal man
til en lille optagelsesprøve.
Koret øver hver torsdag og synger til gudstjeneste om søndagen, og
man tjener lidt lommepenge ved at være med i koret.
Nærmere oplysninger kan fås hos organist Yvonne S Larsen tlf.
22359354

Spaghettigudstjenester

For hele familien onsdag 19. sept., 10. okt. og 7. nov. kl.
17.00. 19. sept. er der gave til alle 4-årige.
Kl. 17.00: Gudstjeneste: Fortælling, billeder, aktiviteter, sang og musik
hjulpet af børnegospelkoret og evt. andre børn fra BørneOnsdag.
Kl. 17.45: Spaghettispisning.
Kl. ca. 18.30: Slut
(Pris for maden: Voksne kr. 20, børn kr. 10. Familiepris kr. 50)

Fællesskaber og klubber

- Mødestedet: Hver mandag kl. 13-16: Uformelt samvær med spil,
snak, kaffe/te. Spisning for alle: Torsdage kl. 13.
- 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.
- ”Kvinder Møder Kvinder”: International kvindeklub i huset bag kirken
hver onsdag kl. 11-14 og 15-18. Kontaktperson: Elsebeth FischerNielsen tlf. 3054 1066.
- ”Mænd møder Mænd”: International mandeklub i huset bag kirken
hver tirsdag kl. 18. Kontaktperson: Poul Martin Nielsen tlf. 5240 4087.
- Kvindeklub: Hver torsdag kl. 9.30-11.30. Lederteam: Ulla Fonnesbæk
tlf. 75142458, Lilly Henneberg tlf. 7512 5542 og Sonja Lyhne tlf.
75271883.
- Mandeklub: Hver onsdag kl. 9.30-11.30. Kontaktperson Kai Kaus tlf.
7514 2076.
- Fællesskabsgrupper: Der findes en række grupper, hvor mennesker
samles for at bede, læse Bibelen og snakke om livet og troen. Vil du
være med i en gruppe, kan du henvende dig til Jens Fischer-Nielsen (tlf.
2371 4109) som vil vise vej.

Menighedslejr: Fredag-søndag 24.-26. august på Sydvestjyllands
Efterskole. Det er med program for alle aldersgrupper og mulighed for at
styrke fællesskab og venskaber i menigheden. Tag en rask beslutning!
Se folder i kirkens forhal. Tilmeld dig/jer nu!

Aftensang for alle i Esbjerg

Hver sidste søndag i måneden afholdes der kl. 16 aftensang i Vor
Frelsers Kirke, hvor Esbjerg provstis præster skiftes til at prædike. Der
er altergang ved gudstjenesterne, og der bliver gjort noget særligt ud af
musikken. 26. august er det Jette Dahl, som er Ribe Stifts præst for
åndeligt søgende, som står for gudstjenesten.

Minikonfirmand

GenbrugsLand

Benyt den lokale genbrugsbutik: Og bliv evt. frivillig medarbejder.
Kontaktperson: Karin Blok Kristensen tlf. 2360 9953.

FDF Kvaglund

Se hjemmesiden www.skovhytterne.dk

Adventsmarked

Der afholdes adventsmarked lørdag/søndag den 24.-25. november kl.
10-16. Der vil være salgsboder, lotteri, cafe mv. Grupper, foreninger mv.
kan henvende sig til projektmedarbejder Poul Martin Nielsen tlf.
75141066 (direkte 5240 4087) og træffe aftale om at få en bod med
salg/info/lotteri til fordel for et medmenneskeligt formål. Kræmmerboder
el. lign. med privat salg, kan ikke komme i betragtning.

Jule-syng-sammen-gospel-koncert

Det bliver 27. november kl. 19.30. Nærmere info senere.

Fælles Juleaften

Der vil igen i år være Fælles Juleaften den 24. december kl. 17.30 til
22.30. Tilmeldingsblanket kan hentes i kirkens forhal efter 1. nov.

Praktiske oplysninger
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 1066+1. Kordegnene hedder Gyda Pedersen og
Metha Christensen
Du kan altid ringe til præsterne for at få en samtale
tlf. 7514 1066+2 eller 3

Personale

Kirkens tlf. 7514 1066 har omstilling til alle medarbejdere.
(Direkte tlf. numre er anført herunder):
Sognepræster:
Jens Fischer-Nielsen, Granlunden 35, 6705 Esbjerg Ø,
jensfn@kvaglundkirke.dk Tlf. 2371 4109
Georg Græsholt, Vesterled 45, 6851 Janderup,
georg@kvaglundkirke.dk Tlf. 7525 8207
Organist og korleder:
- Yvonne Søndergaard Larsen, organist@kvaglundkirke.dk
Tlf. 2235 9354
Kirketjenere:
- Erik Truelsen Lund, kirketjener@kvaglundkirke.dk Tlf. 2128 1066
- Poul Martin Nielsen, pmaanielsen@gmail.com Tlf. 5240 4087
Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift:
- Projektmedarbejder Poul Martin Nielsen, pmaanielsen@gmail.com Tlf.
5240 4087
- Projektmedarbejder Elsebeth Fischer-Nielsen,
elsebethfischer@hotmail.com Tlf. 3054 1066
- Stiftspræst Daniel Ettrup Larsen daet@km.dk Tlf. 2947 1909

Hvad foregår der i
huset bag kirken?
Indtil nu har det primært været aktivitetshus for den
burmesiske menighed, ”Chin Baptist Church Esbjerg” og
det tværkulturelle kvindeprojekt ”Kvinder møder Kvinder”
og den tilhørende børneklub og det pæredanske
ungdomskorps FDF – sidst er der også kommet en
international mandeklub til. Men fremover vil der være
mange flere aktiviteter, idet ”Folkekirkens Tværkulturelle
Center i Ribe Stift” vil have sin base i huset – næste
konkrete tiltag er sprog-café for voksne.
Folkekirkens Tværkulturelle Centers aktiviteter i Kvaglund (Huset
bag Kirken) indtil videre:

Mænd Møder Mænd. Klub: Tirsdage kl. 18-19.30
Kvinder Møder Kvinder. Klub: Onsdage kl. 11-13 og 15-18
Børneklub: Onsdage kl. 15-18
Sprog Café: Torsdage kl. 15-17 (Starter 6. september)
Det tværkulturelle team består af (billedet fra venstre) Elsebeth FischerNielsen, Daniel Ettrup Larsen, Poul Martin Nielsen og Gladys Bruun. Udover
teamet, som er ansat på forskellige timetal, er der brug for en masse frivillige
(udover dem der allerede er i gang, især i Kvinder Møder Kvinder).
Du kan melde dig og være med til at gøre en forskel.

- Jeg er fra tidligere engageret i internationale sommerlejre. Det
er mit håb at der næste år kan gennemføres en ny lejr i
Sønderjylland.
- Allerede fra 6. september vil tilbudene i Kvaglund blive
suppleret med en Sprog Café for voksne.
Stiftspræst Daniel Ettrup Larsen kontaktes på
mobil tlf. 2947 1909
”Kvinder møder Kvinder” (KMK) kører videre.
Leder af KMK, Elsebeth Fischer-Nielsen fortæller:

KMK er en kvindeklub hvor kvinder fra mange forskellige lande
mødes. Der kommer også danske kvinder. Kvinder mødes for at
lære af hinanden; f. eks. laves der mad fra mange forskellige
lande. Man lærer nye at kende, og hjælper hinanden med
problemer, det danske sprog og integration i Danmark.
Der er børneklub kl. 15-18 for børnene, når deres mor er i
kvindeklub. Gladys Bruun står for denne klub.
- Kvindeklubben starter igen efter sommerferien onsdag 22.
august kl. 11 og kl. 15. Den dag vil vi spise sammen og snakke
om faste i de forskellige religioner.
Kontaktperson: Elsebeth Fischer-Nielsen. Mobil: 3054 1066
”Mænd Møder Mænd”
Projektmedarbejder Poul Martin Nielsen fortæller:

Folkekirkens Tværkulturelle Center, Ribe Stift
Stiftspræst, Daniel Ettrup Larsen, fortæller:

- Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift, som officielt
åbner 23. august (se invitation nederst!) får sit udgangspunkt i
huset bag Kvaglund Kirke, men det er for hele Ribe Stift. Det er
et ambitiøst projekt, hvor ansatte og frivillige i fællesskab skal
udbygge det arbejde blandt nydanskere, som allerede er i gang i
nogle sogne i stiftet. I fællesskab håber vi at kunne række ud til
flere nydanskere og skabe flere tilbud til både kristne og ikke
kristne med forskellig baggrund. Samtidig ønsker vi at sætte flere
ressourcer i spil, som mennesker kommer med andre steder fra i
verden. Det vil være til gavn for både folkekirken og
sammenholdet i det land, vi lever i. Det er spændende hvad
fremtiden bringer indenfor det tværkulturelle arbejde i Esbjerg og
i Ribe stift. Jeg har allerede oplevet og hørt, at der er mange
muligheder, som bare ligger og venter på at blive taget op.
- Jeg håber også at komme i kontakt med de internationale
studerende I byen og at få et godt samarbejde med de
nuværende og kommende migrantmenigheder.

- Vi er en flok mænd fra forskellige lande som mødes hver tirsdag
kl. 18-19,30. Vi håber mange mænd med tiden vil komme
sammen i mandeklubben uanset religion, kultur, uddannelse m.v.
Vi vil hjælpe hinanden med sprog, kultur- og samfundsforståelse.
Vi vil skabe netværk, støtte hinanden, og f.eks. lave madklub og
besøgstjeneste.
Vi glæder os til at være sammen med dig.
Kontaktperson: Poul Martin Nielsen, Mobil: 5240 4087

Festgudstjeneste for

Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift
Torsdag 23. august kl. 19.00-22.00 inviteres alle til gudstjeneste
og årsmøde i Kvaglund Kirke.
Gudstjenesten forestås af biskop Elisabeth Dons Christensen og
stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift,
Daniel Ettrup Larsen.

Ved gudstjenesten indsætter biskoppen officielt stiftspræsten i
embedet. Gudstjenesten markerer den officielle start for
centeret. Efter gudstjenesten er der festligt kaffebord.
Ved det efterfølgende årsmøde vil der være præsentation af
projektet ved formanden og medarbejderne.
Ved årsmødet vælges et medlem til Styregruppen for projektet. Alle
medlemmer af Folkekirken bosiddende i Ribe Stift har stemmeret.

