Kvaglund Kirke, Kvaglundparken 18,
6705 Esbjerg Ø Tlf. 75 14 10 66 eller
75 14 35 29.
Se mere på hjemmesiden
wwww.kvaglundkirke.dk og tilmeld
dig evt. kirkens ugentlige e-nyheder.
1. marts 2009 … Hilsen fra Kvaglund Kirke!
Vi er i tvivl om kirkebladet (i det tidligere 16-siders format) skal udkomme mere. Vi vil gerne høre din mening om det. Skriv
en nyhed på hjemmesiden www.kvaglundkirke.dk eller send et brev. Vi glæder os over her at præsentere alle kirkens tilbud.
Vi siger også Glædelig Påske! - og velkommen til kirkens store højtid. Med venlig hilsen Menighedsrådet.

Gudstjenester
Marts:
Søndag den 1. kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen. Sogneindsamling
Søndag den 8. kl. 10.30: Georg Græsholt
Søndag den 15. kl. 10.30: Georg Græsholt
Søndag den 22. kl. 10.30: Jens Erik Christensen / Jens Fischer-Nielsen
Onsdag den 25. kl. 17: Jens Fischer-Nielsen. Spaghettigudstjeneste
(Børne-gudstjeneste på de mindstes præmisser kl. 17-17.45. Derefter spaghetti og
kødsovs. Børn kr. 10. Voksne kr. 20. Familiepris kr. 50)

Søndag den 29. kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen. Gospelgudstjeneste
April:
Påskeugen:
Palmesøndag den 5. kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen. Familiegudstj.
Skærtorsdag den 9. kl. 19.30: Jens Fischer-Nielsen. (Spisning kl. 18. Medbring lidt mad til et fælles bord)

Langfredag den 10. kl. 10.30: Georg Græsholt. Liturgisk gudstjeneste
Søndag Påskedag den 12. kl. 10.30: Georg Græsholt
Mandag 2. Påskedag den 13. kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen
Søndag den 19. kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen
Søndag den 26. kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen
Onsdag den 29. kl. 17: Jens Fischer-Nielsen. Spaghettigudstjeneste
(Børne-gudstjeneste på de mindstes præmisser kl. 17-17.45. Derefter spaghetti og
kødsovs. Børn kr. 10. Voksne kr. 20. Familiepris kr. 50)

Maj:
Søndag den 3. kl. 10.30: Georg Græsholt
Fredag St. Bededag den 8. kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen.
Konfirmation
Lørdag den 9. kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen. Konfirmation
Søndag den 10. kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen. Almindelig gudstjeneste med konfirmation.
Søndag den 17. kl. 10.30: Georg Græsholt
Torsdag Kr. Himmelfartsdag den 21. kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen.
Udflugt. (Efter gudstjenesten er der mulighed for at deltage i en fælles udflugt)
Søndag den 24. kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen
Søndag den 31. Pinsedag kl. 10.30: Jens Fischer-Nielsen
Mandag den 1. juni 2. Pinsedag kl. 10.30: Georg Græsholt

Torsdag 5. marts kl. 19.30:

”Børn og stress”
Foredrag ved psykolog Ole
Rabjerg som påstår at børn ofte
rammes af stress. De eneste som
kan gøre noget ved problemet, er
de voksne. Fri entre. Kaffe/te kr.
20.
Velkommen til møde med
evangelist og brevkasseredaktør, Orla Lindskov, om bøn
og helbredelse.
Mulighed for forbøn.
Lørdag den 7. marts kl. 19.00.

Baby Salmesang
Første gang tirsdag 3. marts. Derefter hver
tirsdag kl. 11 - 11.45. Kom i god tid og få en
kop kaffe og lidt hyggesnak.
Kan babyer synge? Ikke på samme måde som børn og
voksne, men musik og sang er med til at stimulere deres
sanser og deres livsglæde.
Babysalmesang er et musikalsk og rytmisk tilbud til børn i
alderen 0 til 1 år og deres forælde. Her vil vi stimulere
barnets evne til at lytte og koncentrere sig gennem blandt
andet salmesang, nye og gamle børnesange og enkle
danse. Babysalmesangen ledes af Katrine Serner.
Det er gratis at deltage. Tilmelding er ikke nødvendig.

(Børnekirke under prædikenen undt. 5/4, 8/5, 9/5.)

Folkekirkens Nødhjælp: Fokus på SULT

GospelGudstjeneste

Giv at bidrag til sult-ramte når indsamlerne
kommer efter søndagsmiddagen 1. marts eller
meld dig som indsamler på tlf. 75143529 eller
75141066.

29. marts kl. 10.30 med Kvaglund Kirkes
Gospelkor og Lydiah Wairimu
Utraditionel gudstjeneste
GospelGudstjenesterne plejer at være
meget. Der er foruden gospelsang
også læsninger, kort prædiken, bøn
og ”stå-nadver”. Kom i god tid hvis du
vil være sikker på at få en god plads.

Sogneindsamling 1. marts

Studiekreds om ”Jerusalem”
Vi mødes en onsdag i hver måned kl. 19-21.
18. marts, 22. april og 13. maj.
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.
Vi læser ca. 50 sider til hver gang. Ud over at tale om
bogen, giver vi os også tid til at synge salmer og drikke
kaffe og te sammen.
Når vi er færdige med romanen, vil vi se filmen sammen.
Alle er velkomne! Georg Græsholt

SeniorKor
Har du lyst at synge sammen med andre, er SeniorKoret
måske noget for dig.
Hver torsdag kl. 15-16
Der er øvetid hver torsdag kl. 15-16. Man kan komme kl.
14.30 og drikke kaffe. Det koster kr. 150 pr. sæson. Der
synges årstids- og fædrelandssange og gamle og nye
salmer. Der synges kun dansk. Koret ledes af
musikstuderende Anja
Lykke Kuntz.
Du kan høre mere ved at
ringe på tlf. 20 58 02 71 –
men du må også gerne
bare møde op. Der er ikke
optagelsesprøve.

INPUT

Spændende tirsdage kl. 14.30-16.15. Først
kaffe/te efterhånden som man ankommer (kr.
20.-) og derefter program.
- 3. marts: Med campingvogn fra Kastanielunden til
Syditalien og Sicilien – og hjem igen rigere. Lillian og
Holger Bertelsen fortæller og viser video og billeder.
- 17. marts: Flemming Rishøj fortæller og viser billeder
fra de berømte passionsspil i Oberammergau. Der vil
også være demonstration af den smukke passionsmusik og
sang.
- 31. marts: Spedalskhed … En gammel frygtet sygdom
som stadig er virkelighed for mange mennesker,
Et ungt volontørpar, Kristina og Simon Nøddebo Balle,
fortæller om deres møde med de spedalske i Bangladesh.
- 14. april: Påske-Sang-Eftermiddag. SeniorKoret synger
for og med forsamlingen. Du kan også lure om SeniorKoret
er noget for dig.
- 28. april:
Med den transsibirske jernbane til
Kina.
Tidl. skoleinspektør Knud Jensen
fortæller og viser videofilm fra sin
oplevelsesrige tur.
- 12. maj: ”Kvinder møder kvinder”. Elsebeth FischerNielsen fortæller om det nye multietniske projekt i huset
bag kirken.
- 26. maj: ”På jagt efter sandheden”. Sonja Lyhne fra
Oksbøl fortæller om sit liv og jagten efter sandheden, som
ledte hende ind i New Age og ud til østens religioner. Da
hun vendte hjem fandt hun hvad hun ikke vidste, hun
søgte. Kom og hør en spændende historie!

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. Varm
mad torsdage kl. 13.
BøneGospel: Hver onsdag kl. 16.15-17.15
TeenCelle: Mandage 19.30-21.30
TNT: Fredage kl. 19.30-22. Kontaktperson for alle teenaktiviteter Silas Serner: 61 26 81 61
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. 7514 3529.
FDF: Kent Bjørnfort tlf. 20 74 90 40 www.fdf.dk/Esbjerg7
KFUM-spejderne: Gitte Jakobsen, tlf. 50 70 80 72
gja@esenet.dk
Anonyme Narkomaner: Mødes i kirkens lokaler
mandage kl. 19.15-20.30 Og onsdage 19.30-20-30.
NAR-ANON (pårørende til misbrugere): Mandage 19.3020.30
Burmesisk gudstjenestefællesskab: Mødes i
huset bag kirken søndag eftermiddag. Kontaktperson: Biak
Thang Lian tlf. 27 59 99 15
Kirkebutik med bøger, kort, musik mv.: Hanne
Gram 75 14 17 05

Fællesskab for børnefamilier
Fællesskab. Aktiviteter. Netværk. Celler.
Fælles familieaften kl. 18-21.30: 13/3, 17/4,15/5, 12/6.
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.

"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 FischerNielsen tlf. 30 54 10 66

Praktiske oplysninger:
Kirkekontoret har åbent mandag til fredag kl. 10-12. Tlf. 75 14 10 66.
Kirkebil til gangbesværede rekvireres hos taxa på tlf. 75 14 45 00.
Kirketjeneren træffes på tlf. 21 28 10 66
Præsterne træffes efter aftale:
Georg Græsholt tlf. 75 25 82 07 georg@kvaglundkirke.dk
Jens Fischer-Nielsen tlf. 75 14 35 29 jensfn@kvaglundkirke.dk
Se i øvrigt oplysninger på www.kvaglundkirke.dk

