Kvaglund Kirke, Kvaglundparken 18,
6705 Esbjerg Ø Tlf. 74 14 10 66 eller
75 14 35 29.
Se mere på hjemmesiden
wwww.kvaglundkirke.dk og tilmeld
dig evt. kirkens ugentlige e-nyheder.
Hilsen fra Kvaglund Kirke!

Kirkebladet udkommer ikke i dette kvartal. I stedet omdeler vi et par ”Kirkens Tilbud”. Næste kirkeblad
kommer 1. marts 2009. Med venlig hilsen Menighedsrådet

"Kvinder møder kvinder"
Aktiviteter og netværk for danskere og
udlændinge i huset bag Kvaglund Kirke, onsdage
kl. 11-14 og 15-18.

Sund mad. Besøg. Ture
Håndarbejde. Kvindeting.
Traditioner. Hjælp til
dansk. Velkommen!
Kontakt: Elsebeth Fischer-Nielsen tlf. 30 54 10 66

___________________________________________

Ægteskabskursus:

'Skab det ægte ægteskab'
7 gange kl. 19,15-21.45. Start: Torsdag 29. jan.

Undervisningen veksler mellem små foredrag og
parsamtaler over lette opgaver.
Kurset er for ganske almindelige par, som har lyst til at
gøre parforholdet endnu bedre. I får med garanti øje på
noget, som I kan gøre
bedre. Det er både for
gifte par (kirke eller
rådhus) og for par, som
endnu ikke er gift.
Praktiske informationer.
Datoer:
Torsdag 29/1: Opbyg et
solidt grundlag, onsdag
4/2 Kunsten at kommunikere, torsdag 19/2 Konfliktløsning,
onsdag 4/3 Tilgivelsens kraft, torsdag 12/3 Forældre og
svigerforældre, torsdag 19/3 Et godt sexliv, torsdag 2/4
Kærligheden i funktion. Prisen for deltagermanualer er 220
kroner pr. par. Kaffe/te kan købes til 20 kroner pr. par pr.
aften. Tilmelding til kirkens kontor tlf. 7514 1066
eller til en af arrangører på tlf. eller e-mail
7514 5070 / hassellunden7@esenet.dk
eller 4841 8929 / helgekhansen@gmail.com

GenbrugsLand Der er brug for flere
hænder. Har du lyst til at hjælpe nogle få timer
om ugen? Kontakt Karin Blok på tlf. 2060 9953

INPUT

Spændende tirsdage kl. 14.30-16.15. Der
begyndes med kaffe/te efterhånden som man
ankommer (selvbetjening kr. 20.-) og derefter
program.
- 20. januar: 2. del af filmen om Mother Teresa: ”Kvinden
der var tro mod sit kald”
- 3. februar: Lokalhistorie. Ellen Brun Strand
fortæller om ”Hedelund”, gården, kartoflerne og
hendes barndom. Hun giver indblik i bogen hun har
skrevet med titlen: ”Hansen, Hedelund – historien
om en gård og landmænd med ideer”
- 17. februar: ”Projekt U-landshjælp til Selvhjælp” ildsjælen Elly Vesterager fortæller om sit projekt blandt
fattige i Tanzania.
- 3. marts: Med campingvogn fra Kastanielunden til
Syditalien og Sicilien – og hjem igen rigere… Lillian
og Holger Bertelsen fortæller og viser video og
billeder.

Torsdag 5. februar kl. 19.30:

”Når det koster at være kristen”
Foredrag om
forfulgte kristne ved
cand. theol. Henrik
Ertner, generalsekretær i Dansk
Europamission.
Gratis entré. Kaffe/te
kr. 20,- Velkommen!

SeniorKor
Danske sange. Hver torsdag kl. 15-16. Kaffe fra
kl. 14.30. Du er velkommen – bare mød op. Du
kan evt. høre nærmere på tlf. 20 58 02 71.

Torsdag 5. marts kl. 19.30:

”Børn og stress”
Foredrag ved psykolog Ole
Rabjerg som påstår at børn
ofte rammes af stress.
Fri entre. Kaffe/te kr. 20.
Alle er velkomne!
Velkommen til møde med
brevkasseredaktør, Orla Lindskov, om
bøn og helbredelse lørdag den 7. marts
kl. 19.00.

Ny studiekreds om
”Jerusalem”
Første gang: onsdag den 18. februar kl. 19-21
Selma Lagerlöfs roman ”Jerusalem” handler om en gruppe
mennesker, som i slutningen af 1800-tallet efter en religiøs
vækkelse beslutter sig for at flytte fra Sverige til Jerusalem
for at leve dér som en stor familie og hjælpe syge og
fattige.
”Jerusalem” er en stor roman, og vi vil læse ca. 50 sider til
hver gang. Der vil også blive tid til at synge salmer og
drikke kaffe og te sammen.
Deltagerne anskaffer eller låner bogen selv (pris som
billigbog: 118 kr.).
Når vi er færdige med romanen, vil vi se filmen sammen.
Vi mødes en onsdag hver måned kl. 19-21 – i foråret:
18. februar, 18. marts, 22. april og 13. maj.
Alle er velkomne! Georg Græsholt

Spaghettigudstjenester
Onsdagene 28/1, 25/3, 29/4 kl. 17.00-18.30.
En halv times spændende børne-gudstjeneste med sange,
fortælling, billeder, aktiviteter. Efter gudstjenesten bliver der
serveret spaghetti og kødsovs, hvorefter alle kan gå hjem
til en rolig hyggetime inden børnene skal i seng. Maden
koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Børn under fire
år spiser gratis. En familie skal højest betale 50 kroner
(uanset familiens størrelse og uanset hvor mange
generationer, der deltager).
Kom og vær med til gudstjeneste designet for børn.
Børnene behøver ikke at kunne sidde stille!

Sidste Chance
Hvis du vil være med i
Kvaglund Kirkes
Gospelkor i dette halvår er
sidste chance at møde op
tirsdag 20. eller 27. januar
kl. 17-19. Derefter
modtages nye ikke før til
efteråret. Korets leder er
Lydiah Wairimu.

Gudstjenester
Søndag 25. januar kl. 10.30: Georg Græsholt
Søndag 1. februar kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen
Søndag 8. februar kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen
Søndag 15. februar kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen
Søndag 22. feb. kl. 10.30: Georg Græsholt (Se under!)
Søndag den 1. marts kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen
Søndag den 8. marts kl. 10.30: Georg Græsholt
(Børnekirke under prædikenen ved almindelige gudstj.)

Fastelavns-familie-gudstjeneste
Søndag 22. feb. kl. 10.30 er der gudstjeneste i børnehøjde.
Børnene opfordres til at møde udklædte. Efter
gudstjenesten er der indendørs ”katten af tønden” og
boller, kakao/kaffe
Alle er velkomne!
Præmier til kattekonge og dronning i forskellige
aldersgrupper. Lille præmie til alle, som tør gå catwalk i
deres kostymer.

Festen slutter ca. kl. 13.
Traktement pris kr. 10 pr.
person, dog max. kr. 25,- pr.
familie).
Indbydere: Menighedsråd,
korps, grupper, klubber og kor
med tilknytning til Kvaglund
Kirke.

Klubber og fællesskaber:

Kvindeklub: Hver torsdag kl. 9.30-11.30
Mandeklub: Hver onsdag kl. 9.30-11.30
Mødestedet: Hver mandag og torsdag kl. 13-16
BøneGospel: Hver torsdag kl. 16.15-17.15
* TeenCelle: Mandage 19.30-21.30
* TNT: Fredage kl. 19.30-22. * Kontaktperson for alle teenaktiviteter Silas Serner: 61268161
TirsdagsCafé: Tirsdage i ulige uger kl. 14.30-16.
Bøn for menigheden og individuelle behov:
Hver torsdag kl. 12-12.30 (i kirkerummet)
Fællesskabsgrupper: Vi du være med i en af fire
fællesskabsgrupper hvor der lægges vægt på samtale om
troen? – så kontakt Jens Fischer-Nielsen på tlf. 75143529.

Fællesskab for børnefamilier
Fællesskab. Aktiviteter. Netværk. Celler.
Åben fælles aften: Fredag 20. feb. kl. 18-21.30
Åben fælles aften: Fredag 13. marts kl. 18-21.30
Først er der spisning af medbragt mad (som
stilles på et fælles bord) derefter program og
aktiviteter for børn og voksne. Kontaktperson er
Marianne Muff, tlf. 3969 6165 / 2892 0072.

