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August 2014. Hilsen fra Kvaglund
Kirke!
Sommerferien er ved at synge på sidste vers for mange af os og vi ser frem imod et nyt halvår med mange
spændene aktiviteter i Kvaglund Kirke. Kom og vær med!

Sankt Hans i Kvaglund Kirke

Alpha mandage.

Hvorfor holder vi Sankt Hans i Kvaglund Kirke?
Ja, det er egentlig et godt spørgsmål, for er Sankt Hans ikke en
hedensk tradition med hekse og trolde? Jo, det er det også, men
det er også en fejring af Johannes (Hans) Døberens fødselsdag,
som ligger 1/2 år forskudt for Jesu´ fødselsdag. Ok, men handler
Sankt Hans i Kvaglund Kirke så om Johannes Døberen? Nej,
det gjorde det egentlig ikke :-) I virkeligheden bruger vi nok bare
en god anledning som Sankt Hans til at være sammen i kirken.
Børnene mødes med deres venner og leger med hinanden, og
får også nye venner. Voksne mødes med venner, snakker og
møder nye venner. Vi gør det, fordi vi ønsker at være en
imødekommende kirke.
Lena Ramling var med til Sankt Hans i kirken med sine to børn,
og her fortæller hun, hvorfor hun var med: "For mig er Sankt
Hans aften i Kvaglund kirke en fantastisk aften i godt selskab. Vi
spiser den medbragte grillmad og børnene nyder at være med.
De leger, spiller bold og glæder sig til at se bålet blive tændt.
Det er en aften hvor man får hilst på voksne og børn i Kvaglund.
Der er kaffe og kage. Fællesskabet i kirken betyder meget for
mig og jeg glæder mig
altid over samtaler.
Herligt når der er
gensynsglæde
med
børn fra fx børne
klubben
eller som
kommer i kirken om
søndagen. Vi sang
dejlige sange og så var
der
en
god
og
indholdsrig tale, som
Anna-Grethe holdt til alle mennesker, da bålet blev tændt. Det
var dejligt at være med og vi lavede snobrød som hygger og
skaber glæde. Det var en dejlig aften!"
Så Sankt Hans i kirken handler dybest set om, at vi bruger
muligheden for at deltage i et favnende og varmt fællesskab,
hvor alle er velkomne! Tak for en dejlig aften til alle, der kom.
Der er plads til endnu flere næste år!

Alpha kursus er en
levende indføring i den
kristne tro på en
afslappet måde. Vi
mødes en aften om
ugen (mandage) i 11
uger samt en enkelt
lørdag.
Kurset er beregnet for
dem, som vil udforske
kristendommen, dem,
som syntes, de aldrig
har fået det til at
fungere som kristne,
nye kirkegængere, dem, som gerne vil have de grundlæggende
ting frisket op, eller dem, som bare har lyst til at høre det kendte
på en ny måde. Alle er velkomne!
Underviserne er almindelige mennesker fra kirken, der alle har
sat sig ind i stoffet og giver et kvalificeret, personligt og relevant
oplæg. Emnerne er blandt andre: Hvem er Jesus? Hvorfor døde
Jesus? hvordan kan jeg tro? Hvorfor og hvordan skal jeg læse
Biblen? Hvorfor og hvordan skal jeg bede? Helligånden.
Hvordan leder Gud os? Hvordan kan jeg stå imod det onde?
Helbreder Gud i dag? Og hvordan får jeg mest muligt ud af
resten at mit liv?

Kursusstart: 1.september 2014 kl. 18.30 til og med
den 17.november 2014.
ALPHA står for Alle, Lærdom/Latter, Pasta/Pizza, Hjælpsomhed, Alle-spørgsmål-er-velkomne.
Pris: Selve kurset er gratis, men hver kursusaften begynder med
spisning og maden koster ca. 20 kr. pr. gang.
Børn er ingen hindring for at deltage. Der vil blive arrangeret
børnepasning enten i hjemmet eller i kirken.
For tilmelding eller svar på yderligere spørgsmål kontakt:
info@kvaglundkirke.dk

Giv eller modtag en hånd! En gruppe af frivillige i Kvaglund Kirke vil gerne tilbyde en
hjælpende hånd. Det kan være hjælp til oprydning, flytte/løfte ting, male en væg, ophængning, engangs-rengøring, havearbejde, gå med til læge/bank/offentlige myndigheder, skrive et brev osv. Små
praktiske opgaver, som kan løses af frivillige på en begrænset tid. Hvis du vil give eller modtage en
hånd kan du ringe og høre, om det du tænker på, ligger indenfor mulighedernes grænse.
Britta tlf. 5122 4992 eller til Inge tlf. 3054 1066 eller e-mail sognediakon@kvaglundkirke.dk.

Fra kirkens opslagstale
Gudstjenester
Søndag 10. aug
Søndag 17. aug
Søndag 24. aug
Søndag 31 aug
Søndag 7. sept
Søndag 14. sept
Søndag 21. sept
Søndag 28. sept
Søndag 5. okt
Søndag 12. okt
Søndag 19. okt
Søndag 26. okt

Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Georg Græsholt
Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Georg Græsholt
Jakob Wilms Nielsen
Meditativ gudstjeneste
Jakob Wilms Nielsen
Høstgudstjeneste
Georg Græsholt
Jakob Wilms Nielsen
Gospelgudstjenste
Georg Græsholt
BUSK-gudstjeneste

Kirkekaffe hver søndag. Børnekirke ved alle gudstjenester. Mulighed for
oversættelse til engelsk ved de fleste gudstjenester. Gangbesværede kan
rekvirere ”kirkebil” hos Esbjerg Taxa.

TirsdagsCafé og Højskolesang
Velkommen hver tirsdag eftermiddag! Der er ta’-selv kaffebord kl.
14.30. De dage hvor der er program, koster kaffe/te/vand/kage kr. 20.
19. august: Højskolesang
26. august: Frank Andersen og Annette Fuglkjær: Jorden rundt i 300
dage.
2. september: Hyggeeftermiddag
9. september: Jens Arne Skjøtt fortæller om sin tid som feltpræst i
Afghanistan
16. september: Højskolesang
23. september: Lise Bach Nielsen: Israel i det 20. århundrede
30. september: Hyggeeftermiddag
7. oktober: Leo Ranlev fra Christiansfeld: Mine oplevelser som
skærslipper
14. oktober: Højskolesang
21. oktober: Birgith Villadsen: Spejderarbejde blandt flygtninge i
Oksbøl efter krigen
28. oktober: Hyggeeftermiddag
Se mere på løbeseddel i kirkens forhal.

Fælles spisning / Fellowship meal
Fredage kl. 18-20:
12. sept., 24. okt., og
28. nov.
Internationale aftener
for alle aldersgrupper
og alle kulturer. Deltagerne tager lidt mad
med til et fælles tagselv-bord. Kom og
smag eksotisk mad fra fjerne himmelstrøg og bliv beriget af en samtale
på tværs af kulturer.
Kontaktperson: Inger Nielsen tlf. 6126 0214

International mandeklub: Tirsdage kl. 18-20
Kvinder møder kvinder: Onsdage kl. 11-14 og 15-18
Sprogcafé: Torsdage kl. 15-17
Disse aktiviteter foregår i det internationale hus bag kirken.
English Bible Study Group. Weekly in private homes.
Vi mangler kontaktfamilier for nye i Danmark, og unge som vil være
med i et fællesskab for internationale studerende.
Kontaktperson: Daniel Ettrup Larsen på tlf. 2947 1909 eller
dael@km.dk Læs mere på ftc-ribestift.dk

Kort nyt:
Fælles menighedsaftener: Den 17. september Paulus – en nøgle til
at forstå ham Undervisning ved Birgitte Graakjær Hjort, sognepræst i
Christianskirken i Århus. Den 22. oktober Det kristne håb tale ved Jens
Lomborg, præst i Skjern Bykirke. Den 26. november Lovsangsaften
Kim Wenham leder af lovsangsteamet Spearhead og lærer på Kolding
Internationale Højskole leder os i lovsangen. Alle aftner er fra kl.
19.00-21,30.
Seniorkor: Ny korleder. Kontakt kirken for opstartstidspunkt.
Kirkekor for drenge/piger fra 4.-5. klasse og opefter. Opstart efter
sommerferien torsdag d. 14. august kl. 16.00-17.30. Tilmelding til
Yvonne S. Larsen. Tlf. 2235 9354 e-mail organist@kvaglundkirke.dk
Fælles middagsmad: torsdage kl. 12.30. Kontaktperson: Inge Kaus
75142076
Kvindeklubben: Hver torsdag kl. 9.30-11.30. Kontaktpersoner: Lilly
Henneberg, Oddny Trondheim og Sonja Lyhne 75271883.
Mandeklubben: Hver onsdag kl. 9.30-11.30. Kontaktperson: Kai Kaus
tlf. 61338156
Kirkekontor: Kvaglund Kirke og Skads- og Jerne kirker samarbejder
om en række administrative funktioner. Fælles kirkekontor, Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø. Åbningstid: mandag til fredag kl. 9.0012.00, torsdag + 14-17. Ved tlf. henvendelse bruges 7514 1066 + 1.
Præsterne: Du kan altid henvende dig og få en samtale hos en af
præsterne på tlf. 7514 1066 + 2 eller 3.

