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

September 2013 … Invitationen er til dig!
Når mennesker ser kirkens invitationer, tænker nogle: Det er for dem der går op i det. Når
mennesker hører kirkeklokken, tænker mange: Jeg skulle nok gå derhen en dag.

Invitationerne i dette ”Nyt fra Kirken” er til dig, der tænker et eller andet. Og du skal
selvfølgelig ikke holde op med at tænke – men hvad med også at handle? Deltag i et eller
andet! Gør noget nyt!
Lad være med at tænke at kirken er for nogle andre end dig. Kirken er for dig, der gerne vil
være kristen, og for dig der allerede er kristen, men måske ikke praktiserer, og også for dig der vil vokse i din
kristne tro. Du vil møde alle slags i kirken. Kom! (Vi vil gerne se dig!) … Hvis du vil vente, til du er en ”perfekt
kristen”, kommer du aldrig – der findes nemlig ikke perfekte kristne. Velkommen!
Mød Kvaglund Kirke på Kvaglunddagen lørdag 7. september kl. 11-16

Kirkevandring – på tirsdag 27. aug.
Vandringen begynder kl. 19 i Metodistkirken, Norgesgade
38. Herfra går vi videre til Sankt Nikolaj Kirke og til
Pinsekirken. Vi slutter i Vor Frelsers Kirke, hvor vi efter
andagten får en kop kaffe eller te sammen. Alle er
velkomne. Aftenen slutter ca. kl. 21.

Gudstjenester
Søndag 1. sept.
Søndag 8. sept.

10.30
10.30

Georg Græsholt
Jens Fischer-Nielsen

Søndag 15. sept.
Søndag 22. sept.

10.30
10.30

Søndag 29. sept.

10.30
16.30

Georg Græsholt
Jens Fischer-Nielsen

Søndag 6. okt.

10.30

Jens Fischer-Nielsen

Søndag 13. okt.
Søndag 20. okt.
Søndag 27. okt.

10.30
10.30
10.30

Søndag 3. nov.
Alle Helgens søndag
Søndag 10. nov.
Søndag 17. nov.
Søndag 24. nov.

10.30
16.00
10.30
10.30
10.30

Søndag 1. dec.

10.30

Kirkefrokost

Jens Fischer-Nielsen
Jens Fischer-Nielsen
Høstgudstjeneste.

UNDERVISNING
Ny studiekreds
Kierkegaard for begyndere
3 onsdage i efteråret 2013: 18. sept., 2.
okt. og 6. nov. – hver gang kl. 19-21
Studiekredsen er åben for alle. Vi mødes i
konfirmandlokalet og snakker om
kristendom, synger salmer og får en kop
kaffe eller te sammen. Søren Kierkegaard
blev født i 1813 og har altså 200-års jubilæum i år. I den
anledning har vi sat ham og hans forfatterskab på
programmet i efteråret. Man behøver ikke vide noget om
Kierkegaard på forhånd for at være med. Tekster vil blive
udleveret i fotokopi. Det er gratis at deltage.
Yvonne Søndergaard Larsen og Georg Græsholt

Rytmisk gudstjeneste. Spisning.
GospelGudstjeneste

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

Jens Fischer-Nielsen
Georg Græsholt Mindegudstjeneste
Jens Fischer-Nielsen
Georg Græsholt
Jens Fischer-Nielsen
Adventsmarked

Jens Fischer-Nielsen
Vi synger adventen ind.

Kirkekaffe hver søndag. Børnekirke ved alle gudstjenester undtagen i
skoleferien. Mulighed for oversættelse til engelsk ved Jens Fischer-Nielsens
gudstjenester. Gangbesværede kan rekvirere ”kirkebil” hos Esbjerg Taxa.

Spaghetti-gudstjenester
2. oktober og 6. november kl. 17-18.30
45 min. gudstjeneste i børnehøjde med bevægelsessange,
dukketeater, fortælling. Efter gudstjenesten er der spaghetti
og kødsovs. Voksne kr. 20. Børn kr. 10. Familiepris kr. 50.

Bibellæsning
Følgende mandage kl. 19-21: 26. aug., 9. og 23. sept., 7.
og 21. okt. og 4. og 18. nov.
Vi læser afsnit fra Bibelen, og snakker sammen om det vi
læser. Det er for alle der har lyst til at læse Bibelen
sammen med andre og lade sig inspirere af den.
Kom og vær med! Det foregår i konfirmandlokalet.
Kontaktpersoner: Inger og Poul Martin Nielsen, tlf. 3218
4170, Hanne Gram, tlf. 2447 2258

Ægteskabs-kursus

”Skab det ægte Ægteskab”. 7 onsdage kl. 19.15- 21.45
Ægteskabskurset er tilrettelagt, så parrene sidder sammen
to og to. Undervisningen afbrydes ind imellem af
individuelle opgaver og samtaler. I løbet af de 7 aftener
arbejdes der med emner, som ellers let
bliver ”fejet ind under gulvtæppet”.
11/9: Opbygge et godt grundlag
25/9: Kunsten at kommunikere
9/10: Konfliktløsning
23/10: Tilgivelsens kraft
30/10: Forældre og svigerforældre

13/11: Et godt sexliv
27/11: Kærligheden i funktion

Babysalmesang

Deltagermanualer kr. 250 pr. par. Kaffe/te/lækkerier pr.
par kr. 20 pr. aften

Tirsdage kl. 10.00-11.00 i kirkerummet. Det er et tilbud
til småbørnsforældre om at komme og synge og lege
med deres børn i kirkerummet.
Efter sangen i kirken er der mulighed for snak over en kop
kaffe, bleskift, amning osv. Det er for forældre og småbørn
fra ca. 2-12 mdr.
Vi vil synge børnevenlige sange og salmer, lege og danse.
Vi bruger redskaber som sæbebobler, instrumenter,
faldskærm, balloner etc.
Det er gratis at deltage.
Sidste gang i sæsonen er 5. november.
For nærmere information og tilmelding: Organist Yvonne S.
Larsen 2235 9354 eller e-mail organist@kvaglundkirke.dk

Tilmelding inden 1. sept. til info@kvaglundkirke.dk
eller tlf. 2371 4109
Alt, som skal køre godt, har brug for jævnlige
serviceeftersyn. Jeres parforhold kører måske ”godt
nok” – men hvad hvis det kan køre endnu bedre? Et
godt parforhold øger livskvaliteten med mange point.
Et parforhold kan altid blive endnu bedre.

Livsmestrings-kursus
5 torsdage kl. 19.30-21.30 med undervisning om det
gode kristne liv.
Kurset handler om at træffe beslutninger og føre dem ud i livet, forholdet
mellem arbejde og hvile, forholdet til Gud og vore medmennesker, om
læring og om at anvende vore talenter. Baggrundsmateriale: Det
engelske kristne koncept, ”Livsmønstre”. Alle unge og voksne kan være
med.
Underviser på storskærm: Mike Breen (UK). Underviser live: Jens
Fischer-Nielsen (DK)
Datoer: 3/10, 17/10, 31/10, 14/11 og 21/11. Tilmelding senest 25. sept.
til info@kvaglundkirke eller 2371 4109. Gratis. Mulighed for at købe
kaffe/te/vand.

SANG & MUSIK
Børnegospel
Onsdage kl. 16.00-17.15.
Alle skolebørn er
velkomne.
Børnegospel er for alle
børn i 0. - 4. klasse, der
kan li god rytmisk sang
med gang i.
Vi synger, leger, danser,
lærer musikord og synger til
kirkens familiegudstjenester.
Børnekoret er en slags forskole til kirkekoret. Når man
kommer i 4.-5. klasse kan man søge optagelse i kirkekoret.
Har du lyst til at være med, eller har spørgsmål, så kontakt
organist og korleder Yvonne Søndergaard Larsen på tlf.:
22359354 eller e-mail organist@kvaglundkirke.dk

Kirkekor
Kirkekoret er et kor for alle piger og drenge fra 4. - 5.
klasse og opefter.
Koret øver hver torsdag kl. 16 - 17.15 og synger til
gudstjenester om søndagen, hvor koret mødes kl. 9.30 til
en kort prøve inden gudstjenesten.
I koret synger vi salmer, lovsange, gospel og meget
forskellig musik, samtidig med at vi arbejder med noder og
sangteknik. Man tjener lidt lommepenge ved at synge med
om søndagen, hvis man har deltaget i torsdagens
korprøve.
De første to gange, kan man være med og se, hvad det er.
Efter to gange er der en lille optagelsesprøve, inden man
ansættes i koret.
Er du interesseret i at være med eller har spørgsmål, så
kontakt organist Yvonne Søndergaard Larsen,
organist@kvaglundkirke.dk eller på tlf.: 2235 9354.

Lovsangsgruppe
Hvis du har lyst til at synge rytmiske lovsange og
lejlighedsvist medvirke til arrangementer i kirken, er
lovsangsgruppen sikkert noget for dig. Øveaftenerne
aftales fra gang til gang. Kontaktperson: Organist Yvonne
Søndergaard Larsen e-mail organist@kvaglundkirke.dk
telefon 2235 9354.

Seniorkor
Kom og syng dig glad hver torsdag kl. 14.30-16. Kaffe
fra kl. 14.00. Første gang i den nye sæson: 5. sept.
Vi synger nye og gamle danske sange og salmer.
Sæsonpris: Kr. 150. Gratis de to første gange – kom og se
om det er noget for dig. Ingen optagelsesprøve.
Kontaktperson: Kurt Pedersen: Tlf. 7514 5070 / 4024 7170

Gospelkor
Tirsdage kl. 17-19.
Koret ledes af Lydiah Wairimu. Nye optages i januar
måned. Kontaktperson: Sonja Kjærsgaard 2213 3436

FOREDRAG
TirsdagsCafé
Velkommen hver tirsdag eftermiddag i Kvaglund Kirke,
Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg Ø. Der er kaffe kl.
14.30. De dage hvor der er program, koster
kaffe/te/vand/kage kr. 20.
20. august: Højskolesang
27. august: Fhv. sognepræst Flemming Rishøj: “Et liv
med Matador”. Et causeri over "Lise Nørgaards" bog.
3. september: Hyggeeftermiddag
10. september: Nærpolitibetjent Niels Ruth: Hvad er det
lige der sker? Om Sikkerhed i Kvaglund.
17. September: Højskolesang
24. september: Sognepræst Ingelise Wenzel: Søren
Kierkegaards liv i ord og billeder.
1. oktober: Hyggeeftermiddag
8. oktober: Pens. lærer Anna-Grethe Østergaard: Livet i
Beijing, Den Forbudte Bys mysterium og Den Store
Mur.
15. oktober: Højskolesang
22. oktober: Fhv. amtsborgmester og MF Preben
Rudiengaard: Hvordan holder vi os i gang i den 3.
alder?
29. oktober: Hyggeeftermiddag

5. november: Fhv. lektor på Esbjerg Gymnasium Jens
Peter Østergaard: Den Første Verdenskrig, som
Danmark – men ikke alle danskere - slap for.
12. November: Højskolesang
19. november: Leder for Byhistorisk Arkiv Jørgen
Dieckmann Rasmussen: Dengang de store årgange var
små - Esbjerg i 1950er´ne
26. November: Hyggeeftermiddag
3. december: Lærer Frank Andersen og kundechef
Anette Fuglkjær: Jorden rundt i 300 dage.

Kvindeklub
Hver torsdag kl. 9.30-11.30. Morgenkaffe, socialt samvær, andagt,
opbyggeligt program. Kom og vær med. Kontaktpersoner: Lilly
Henneberg, Oddnt Tronheim og Sonja Lyhne tlf. 75271883

Mødestedet
Hver mandag kl. 13-16: Samvær med kaffe/te/snak/spil. Kontaktperson:
Hans Jørgen Nielsen tlf 75142787 / 2091 5287. Der er fælles
middagsmad hver torsdag kl. 13-14. Kom og spis sammen med andre.
Pris kr. 25.-

for menigheden
FÆLLESSKAB Bøn
Hver torsdag kl. 12-12.30. Kontaktperson: Hanne Gram tlf. 2447 2258
Menighedsaftener
Tema for efteråret 2013: ”Det autentiske liv i Kristus”
Fælles menighedsaftener torsdag 19. september,
torsdag 10. oktober og mandag 11. november – alle
aftener kl. 19.00-21.30
Som kristne har vi vores identitet i Kristus. Meningen er at
vi skal være fyldt af hans kærlighed og ønske at give den
videre. Vi vil mødes til fælles menighedsaftener for at blive
opbygget i troen, udrustet til tjeneste og opmuntre
hinanden til livet som Jesu disciple. På aftenerne er der tid
til at lytte til Guds ord og Helligåndens vejledning, modtage
forkyndelse og undervisning, lovsynge og tilbede Gud og
dele tanker, ord og liv med hinanden.
Ønsker du at være med, så mød op og tag del!
Udvalg: Helle Nørgaard Nielsen, 25303646, Lillian Wiese, 75470807, Margrethe
Bjerg, 61685785 margrethe79@hotmail.com, Jens Fischer-Nielsen 2371 4109.

Torsdag 19. september:
”Hellig hverdag”. Underviser: Margrethe Cæsar Bjerg
Torsdag 10. oktober:
”Bøn i menigheden”. Underviser: Frimenighedspræst Leif
Johanson
Mandag 11. november:
”Ydmyghed”. Underviser: Tidl. sognepræst Helge Pahus.

Fælles spisning / Fellowship meal
Følgende fredage kl. 18-20:
13. september, 11. oktober og 8. november
Det er internationale aftener for alle aldersgrupper og alle
kulturer. Deltagerne tager lidt mad med til et fælles bord.
Kl. 18.00: Spisning fra det fælles bord. Under spisningen
vil der være forskellige spændende programpunkter f.eks.
fortælling, opgaver, kulturelle eller musikalske indslag. Der
bliver også noget specielt for børnene, måske skal de lære
en sang med bevægelser og senere vise den for de
voksne.
Kl. 19.45: Mulighed for aftensang og lystænding I kirken.
Kl. 20.00: Kaffe og
oprydning.
Udvalget for disse aftener
håber, at rigtig mange vil
slutte op, så der kan blive et
stort og dejligt fællesskab
på tværs af alle grænser.
Kontaktperson: Inger
Nielsen tlf. 6126 0214

Mandeklub
Hver onsdag kl. 9.30-11.30. Kontaktperson: Kai Kaus tlf. 7514 2076.
Morgenkaffe, socialt samvær, bob og vandretur. Kom og vær med!

OPLYSNINGER
Til kalenderen
26. november kl. 19: JuleGospelKoncert
23.-24. november: Adventsmarked
4. december kl. 17.00: Risengrødsgudstjeneste. Børne-jule-koncert.
12. december kl. 19: Frivilligfest
20. december kl. 8.30: SkoleJuleafslutning
24. december kl. 17.30-22.30: Fælles Juleaften
29. december kl. 10.30-13.30: Julefest for børn og voksne
Kirkekontor - hvor henvender man sig?
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. 9.00-12.00, torsdag + 14-17. Ved telefonisk henvendelse
bruges 7514 1066-1.
Præsterne:
Om kirkelige handlinger, eller for at få en samtale kan du altid ringe til
Kvaglund Kirkes præster, Jens Fischer-Nielsen og Georg Græsholt på
tlf. 7514 1066 henholdsvis lokal 2 og 3.
Genbrugsland: Benyt den lokale genbrugsbutik: Og bliv evt. frivillig
medarbejder. Kontaktperson: Karin Blok Kristensen tlf. 2360 9953.

Velkommen til sognediakon Inge
Skjølstrup
Menighedsrådet har pr. 1. august ansat 44årige pædagog Inge Skjølstrup som
sognediakon på fuld tid i Kvaglund Kirke.
Inge skal afløse Elsebeth FischerNielsen som projektleder i "Kvinder
møder Kvinder" og derudover arbejde
generelt i sognet og menigheden
blandt børn, unge og voksne.
Inge kommer fra Holstebro hvor hun
arbejdede som pædagog og var frivillig i Nørrelandskirkens
menighedsarbejde. Hun har en karriere bag sig som
missionær under ”Ungdom med Opgave” i Ukraine.
Vi ønsker Inge Skjølstrup velkommen til Kvaglund og beder
om Guds velsignelse over indgangen i opgaverne.
Elsebeth Fischer-Nielsen fratræder 1. okt., men
Kvaglunddagen 7. sept. bliver hendes sidste arbejdsdag.
Der bliver kirkefrokost og afsked med Elsebeth (som
projektmedarbejder) søndag 8. september efter
gudstjenesten.
Næste ”Nyt fra Kirken” udkommer ca. 17. nov. 2013

Læs mere på www.ftc-ribestift.dk eller kontakt stiftspræst
for FTC, Daniel Ettrup Larsen, tlf. 2947 1909 eller e-mail
dael@km.dk

International mandeklub

deltagerne. Vi træner det danske sprog ved at tale med
hinanden samt skrive og læse.

Poul Martin Aalling Nielsen (tlf. 5240 4087) er leder af den
internationale mandeklub. Han oplyser:
Vi mødes i mandeklubben hver tirsdag. Hver anden gang
spiser vi sammen. Det bedste i mandeklubben er det
gode fællesskab på tværs af mange forskellige
baggrunde.
Efterårsprogrammet kan læses på hjemmesiden ftcribestift.dk
Vi har også en kolonihave. Den er mange glade for. Der
bliver dyrket mange grøntsager. For dem der ikke bryder
sig om at få beskidte fingre, er der mulighed for blot at
nyde haven sammen med familie eller venner til blandt
andet grill eller afslapning.

Tværkulturel kristen sommerlejr
For første gang blev der i år afholdt tværkulturel kristen
sommerlejr for Syd- og Sønderjylland 1.-5. juli i
Løgumkloster. 150 deltagere fra 25 lande fik en fantastisk
oplevelse. Både deltagere og ledere var meget glade for
lejren, som vil blive gentaget næste år.
En mand fra Eritrea udtaler: Det har været en helt
fantastisk lejr, som jeg har været meget glad for. Jeg har
fået nye venner, snakket med andre mennesker, hørt nyt
fra Guds verden, grinet, men også haft alvorlige samtaler.
Jeg har følt mig som en del af noget …

Kvinder møder Kvinder
Elsebeth Fischer-Nielsens engagement, sammen med en
gruppe frivillige, har gennem 5 år gjort ”Kvinder møder
Kvinder” til et veletableret tilbud for mange nationaliteter.
Elsebeth fortæller:
Når vi har kvindeklub om onsdagen, deltager både
danske kvinder og kvinder med anden etnisk baggrund.
Alle er sammen i et aktivt og engagerende fællesskab.
Der er mange forskellige ting på programmet, f.eks.
maddage med
afrikansk, tyrkisk,
kinesisk, russisk,
burmesisk,
pakistansk,
irakisk, somalisk
og thailandsk
mad. Men
selvfølgelig hører
danske
fastelavnsboller
og fødselsdagskage også med.
Desuden er der emnedage, besøgsdage, kreative dag,
motionsdage og festdage.
Programmet laves i fællesskab, så det rammer mange
interesser. Foruden danskere, kommer der 20-25
udenlandske kvinder i klubben hver onsdag. Nogle
kvinder medbringer også deres børn.
Ny leder af ”Kvinder møder kvinder”
Elsebeth Fischer-Nielsen stopper som leder i september
og overlader det gode og spændende arbejde til Inge
Skjølstrup (tlf. 3054 1066).
Tak til Elsebeth og velkommen til Inge!

Engelsk Bibelstudiegruppe
Hver uge i private hjem. Gruppen er åben og vil gerne
have flere med. Du kan være med, hvis du ønsker at læse
i Bibelen og snakke om Guds ord på engelsk.

English Bible Study Group
Weekly in private homes. The group is open and would
like to have more participants. You may join if you like to
read the Bible in English and discuss the word of God.
Contact person: Daniel Ettrup Larsen (2947 1909)

Hver uge i Det Internationale Hus
bag Kvaglund Kirke
International mandeklub:
Tirsdage kl. 18-20

Sprog Café

Kvinder møder Kvinder:
Onsdage kl. 11-14 & 15-18

Gratis dansk undervisning. Der er for tiden fem frivillige
undervisere. De har hver sin lille gruppe med mennesker,
der gerne vil lære mere dansk. Niveauet tilpasses

Sprog Café:
Torsdage kl. 15-17

