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Efteråret viser sig for os og den travle måned nærmer sig med hastige
skridt. I Kvaglund Kirke vil aktiviteterne også fortsætte for alle aldre.

Ny i Kvaglund Kirke
Mona og Knud Erik har fundet vej til Kvaglund Kirke
sammen med deres to børn Katrine på 17 og
Alexander 19 år. Her fortæller de om, hvordan
Kvaglund Kirke er blevet en del af deres liv.
Mona og Knud Erik synes, at det er nemt at komme
ind i kirkens fællesskab. Et fælleskab der er åbent,
involverende og forpligtende i den udstrækning, man
har tid til, mulighed for
og lyst til. Samtidig
synes de, at kirkes
faciliteter giver
muligheder for mange
gode aktiviteter.
I Kvaglund Kirke er der mange grupper, der på hver deres
måde appellerer mere konkret ind i folks liv. Der er grupper
for kvinder, der fx tager på pilgrimsvandring, mænd, der fx
tager på weekendtur, nybagte forældre, børn, ældre,
mennesker der er nye i troen, mennesker der søger
fællesskab efter gudstjenesten og meget mere. Alle
fællesskabsgrupper med mennesker, der ønsker at leve som
kristne – og følge Guds plan for dem.

Med på menighedslejr
Kort tid efter at Mona og Knud Erik var begyndt at
komme i Kvaglund Kirke, deltog de i kirkens
menighedslejr. Her oplevede de en menighed med et
åbent fællesskab, hvor der er plads til mennesker
med forskellige kirkelige, sociale og kulturelle
baggrunde.
På menighedslejeren blev alle deltager involveret i
lejens liv, og deltog bla. i køkkentjanser, lovsang,
band og andre aktiviteter. En god ide, da det gav
”nye” som ”gamle” lejerdeltager en mulighed for at
lære lidt om hinanden.

Gudstjenesten er for alle
Gudstjenesten er ugens højdepunkt for mange. Her
er det dejligt at opleve, at gudstjenesten taler til alle,
både børn, teenagere, voksne og ældre. Knud Erik

synes, at det er rigtig godt at
have tanker om, hvordan man
vil være kirke – leve kirke ud.
Vi går sammen – du har noget
vigtigt til mig – jeg har noget vigtigt til dig.

Det særlige ved Kvaglund Kirke
Mona og Knud Erik oplever Kvaglund Kirke som et
sted, der møder mennesker med omsorg på en særlig
måde – ægte og tydelig – en menighed hvor vi gerne
vil hinanden. Læs hele artiklen på vores hjemmeside.

Et barn er født
Let the gospel begin
Børnekoret GospelRoots gæster først i december
Vestjylland, og giver en fantastisk koncert oplevelse for
hele familien. Kom og lad dig begejstre af deres
formidable sang og skuespil. I år optræder de med
gospel-musicalen ”Et barn er født”
GospelRoots er et af Danmarks bedste børnegospelkor
og er til daglig tilknyttet Sct. Nicolai Kirken i Aabenraa.
Koret deltager jævnligt ved kirkens rytmegudstjenester,
hvor der er op til 400 besøgende. Koret ledes af Torben
S. Callesen og Lene G. Hansen. Koret består af ca. 45
børn i alderen 9-13. år.
Søndag den 7. december kl. 13.30 i Kvaglund kirke.
Læs flere informationer om koncerten og koret på
vores hjemmeside.

Adventsmarked
Lørdag d. 22. og søndag
d. 23. november
Lørdag kl. 10 – 16 og
søndag kl. 12 – 16
Disse to dage vil kirken
summe af aktiviteter. Der vil være Café, salg af
adventskranse og dekorationer, tombola, Quik banko,
Zonta club m.m.
International Kvindeklub og mandeklub vil have boder
med mange forskellige tilbud.
Kig indenfor og nyd den festlige stemning!

Fra kirkens opslagstale
Gudstjenester – Søndage kl. 10.30
Søndag 16.nov
Søndag 23.nov
Søndag 30.nov
Søndag 7.dec
Søndag 14.dec
Søndag 21.dec
Søndag 24.dec
Søndag 25.dec
Søndag 26.dec
Søndag 28.dec

Jakob Wilms Nielsen
NB! Kl. 11.00!!
Georg Græsholt
Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Georg Græsholt
Jakob Wilms Nielsen
Juleaftensgudstjeneste
15:00 Jakob Wilms Nielsen
16:30 Georg Græsholt
Jakob Wilms Nielsen
1.Juledag
Georg Græsholt
Jakob Wilms Nielsen

Gospelkids i gang igen
- Hver onsdag fra kl. 16-17
- For alle børn der går i 0. - 4. klasse
- Sang og musik med gang i
- Vi synger, leger, danser, lærer musikord
”Optræder i kirken”
OPSTART OG TILMELDING ONSDAG D.14 JANUAR KL 16.
Der vil være kaffe frugt og saft fra kl. 15.30
Flere oplysninger hos organist og korleder
Yvonne Søndergaard Larsen
22359354 organist@kvaglundkirke.dk

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

Julens arrangementer
Adventsmarked: Den 22. november kl. 10.00 til 16.00 og den
23.november kl. 12.00 til 16.00
Julehygge i Tirsdagscaféen: den 16.december kl. 14.30 til 16.00
Fælles Juleaften: den 24.december kl. 17.30 til 23.00
Tilmelding til Inge inden 12. december på Tlf: 30541066,
Mail: sognediakon@kvaglundkirke.dk
Julegospelkoncert ”Et barn er født”: søndag den 7.december kl.
13.30

Fælles spisning / Fellowship meal
Fredage kl. 18-20:
28.november, 16.
januar, 20.februar.
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

Babysalmesang i Kvaglund kirke
NYT HOLD BEGYNDER 20 JANUAR ! ! !
- Det er hver tirsdag kl. 10-11 i kirkerummet
- Det er for forældre med småbørn på ca 2-12 mdr.
- Dans, sang, bevægelse, rim og remser,
salmer instrumenter, faldskærm, sæbebobler,
- Det er er gratis at deltage
- Der er plads til max 12 -15 babyer på et hold.
- START: TIRSDAG 20 JANUAR
- SLUT: TIRSDAG D. 2 JUNI
Tilmelding og yderligere oplysninger fås hos
Organist Yvonne Søndergaard Larsen
Tlf: 22359354
E-mail: organist@kvaglundkirke.dk

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 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.
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
Seniorkor: Hver torsdag fra kl. 14.30 til 16.00. Der er mulighed for at
drikke kaffe fra kl. 14.00. Interesserede kan møde op og være med
nogle gange og se om det er noget for dem.
Bøn for menigheden: Hver torsdag kl. 11.45 til 12.15. Bøn for
menigheden i Kirkerummet. Ønsker man personlig forbøn er man
velkommen til at kontakte Sonja Lyhne på 75271883
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.

