Kvaglund Kirke, Kvaglundparken 18,
6705 Esbjerg Ø. Tlf. 75 14 10 66.
info@kvaglundkirke.dk
Se mere om alle aktiviteter på hjemmesiden
wwww.kvaglundkirke.dk Der kan du også
tilmelde dig kirkens ugentlige e-nyheder.

Januar 2012 … Hilsen fra Kvaglund Kirke!
Du kan få nyt fra kirken hver uge torsdag kl. 18 ved at tilmelde dig nyhedsbrevet på
www.kvaglundkirke.dk. Der ligger yderligere informationer om aktiviteterne i kirkens
forhal. Kik ind når du alligevel går forbi. Du kan også sidde og læse dagens avis, JV og
KD. Næste ”Nyt fra Kirken” kommer senest 1. maj 2012. Hilsen. Menighedsrådet

Velgørenhedskoncert

Påskeugen 1.-9. april
Palmesøndag
Skærtorsdag

10.30 Jens Fischer-Nielsen
19.30 Jens Fischer-Nielsen

Langfredag

10.30 Georg Græsholt

Påskedag
2. Påskedag
Søndag 15. april
Søndag 22. april
Søndag 29. april

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Fælles spisning kl. 18
Liturgisk gudstjeneste

Onsdag 21. marts kl. 19.00:
Koncert med ”The Pearl Children’s Choir” fra
Uganda. Se dem i ”Danmarksindsamlingen”
på DR1 den 3. februar 2012. Overskuddet fra
koncerten i Kvaglund Kirke går til ”Børn i
Afrikas” arbejde blandt forældreløse og andre
børn i nød i Uganda. Værtsfamilier søges til
børnene til to overnatninger (21. og 22.
marts). Henvendelse info@kvaglundkirke.dk
eller tlf/sms 5240 4087.
Entré: Voksne kr. 50 børn 25 (Familie kr. 100)

Gudstjenester
Søndag 29. jan.
Søndag 5. feb.
Søndag 12. feb.
Søndag 19. feb.
Fastelavn
Søndag 26. feb.

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
14.00

Søndag 4. marts.
Søndag 11. marts
Søndag 18. marts

10.30
10.30
10.30

Søndag 25. marts

10.30

Georg Græsholt

Georg Græsholt
Flemming Rishøj
Jens Fischer-Nielsen
Familiegudstjeneste
Jens Fischer-Nielsen
Christina Ebbesen
Døvegudstjeneste
Jens Fischer-Nielsen
Georg Græsholt
Jens Fischer-Nielsen
og Bjarke Friis.
Kirkefrokost
Jens Fischer-Nielsen

Jens Fischer-Nielsen
Georg Græsholt
Georg Græsholt
Jens Fischer-Nielsen
Jens Fischer-Nielsen

Kirkekaffe og Børnekirke ved alle gudstjenester. Mulighed for
oversættelse til engelsk ved Jens Fischer-Nielsens
gudstjenester. Gangbesværede kan rekvirere ”kirkebil” hos
Esbjerg Taxa.

Fastelavns-fest
Søndag 19. februar 10.30-13.
Børnevenlig gudstjeneste med nye og gamle
børnesalmer ved Jens Fischer-Nielsen. Efter
gudstjenesten er der indendørs ”katten af tønden”
og boller, kakao/kaffe og catwalk
Præmier til kattekonge og kattedronning i forskellige
aldersgrupper. Alle børn opfordres til at møde
udklædte. Lille præmie til alle som tør gå catwalk i
deres kostumer..
Traktement: Pris kr. 10
pr. person. Familiepris:
Kr. 25.
Festen slutter ca. kl. 13
Indbydere:
Menighedsråd, korps,
grupper, klubber og kor
med tilknytning til
Kvaglund Kirke.

Ny børneklub
I Aktivitetshuset bag kirken. Hver torsdag k. 13.30 15.00. For alle børn fra 5-12 år.
Konkurrencer, lege, bibelhistorie, sang, drama og meget
mere. Ledere: Lena Ramling, Henrik Dideriksen og Poul
Martin Nielsen Tlf. 5240 4087.
Kom og vær med! Der er noget for alle aldersgrupper. Det
er gratis selvom der også er lidt mad og saft hver gang.

Messy Church.

Børnegudstjeneste

med spaghetti
Onsdag den 14. marts, og
18. april.
Kl. 16.30: Drop-in: Kaffe/te/saft,
snacks og hygge
Kl. 17.00: Gudstjeneste:
Fortælling, billeder, aktiviteter, sang
og musik hjulpet af børnegospelkoret.
Kl. 17.45: Spaghetti og kødsovs, salatbar . Kaffe.

Ny studiekreds
3 onsdage kl. 19: 1. februar, 7. marts og 25. april
Vi mødes, i
konfirmandlokalet og
snakker om kristendom,
synger salmer og får en
kop kaffe eller te
sammen. Bogen, vi skal
læse i foråret, bliver
”Skabt til godhed” af
Desmond Tutu – en bog
om håb og godhed.
Desmond Tutu, som er
tidligere ærkebiskop i
Sydafrika, fortæller i
bogen – sammen med sin
datter Mpho – om
kristendommens
forvandlende kraft og sin tro på godheden, som
overvinder alt.
Studiekredsen er åben for alle. Vi låner bøger
hjem fra biblioteket og håber, der bliver nok til alle
Lene Kastrup og Georg Græsholt

Klubber og fællesskaber:
- Kvindeklub: Hver torsdag kl. 9.30-11.30. Kontaktpersoner: Ulla
Fonnesbæk tlf. 75142458, Sonja Lyhne tlf.7527 1883. Lilly Henneberg
tlf. 7512 5542
- Mandeklub: Hver onsdag kl. 9.30-11.30. Kontaktperson: Kai Kaus tlf.
7514 2076
- Mødestedet: Uformelt samvær. Hver mandag og torsdag kl. 13-16.
Varmt mad: Torsdage kl. 13.
- BøneGospel: Hver onsdag kl. 16.15-17.30. Kontaktperson: Lene
Kastrup tlf. 2215 5232
- Børneklub torsdage kl. 13.30-15.00: For alle børn fra 5-12 år.
Ledere: Lena Ramling, Henrik Dideriksen og Poul Martin Nielsen tlf.
52404087
- Bøn for menigheden: Hver torsdag kl. 12-12.30. Kontaktperson:
Hanne Gram tlf. 2447 2258
- Fællesskabsgrupper: Vi du være med i en af fem fællesskabsgrupper hvor der lægges vægt på samtale om troen? – så kontakt Jens
Fischer-Nielsen på tlf. 7514 3529.
- Familieklynge (Fællesskab for børnefamilier). Kontaktperson:
Marianne Muff tlf. 5336 5186 / 2892 0072
- GenbrugsLand: Benyt den lokale genbrugsbutik: Og bliv evt. frivillig
medarbejder. Kontaktperson: Karin Blok Kristensen tlf. 2360 9953
- ”Kvinder Møder Kvinder”: Tværkulturel kvindeklub i huset bag kirken
hver onsdag kl. 11-14 og 15-18. Kontaktperson: Elsebeth FischerNielsen tlf. 3054 1066
- Gospelkor: Tirsdage kl. 17-19. Kontaktperson: Sonja Kærsgaard tlf.
48 41 89 29. Nye optages ved sæsonstart i august.

Seniorkoret søger medlemmer
Der øves hver torsdag fra kl. 15.00 til kl. 16.00. Forud er der kaffe
og hyggeligt samvær fra kl. 14.30. Det foregår i Kvaglund Kirkes
mødelokale.
Vi er 25 medlemmer i koret, men vi vil gerne være endnu flere. Og
gerne flere mænd. Til jer mænd vil vi gerne oplyse, at tonelejet på de
sange, vi synger, er lagt på et passende leje, så også mænd kan være
med.
Til alle sangglade kvinder og mænd: Hvis I ønsker nogle hyggelige
stunder med godt samvær, godt netværk og stor livsglæde så mød op
næste torsdag kl. 14.30. Så kan I ser og høre, hvem vi er og prøve at
være med. De 2 første gange er deltagelsen gratis. Hvis I får lyst til at
fortsætte koster det 150 kr. pr. halve år, men det er alle pengene værd.
Der er ingen optagelsesprøve. Vi glæder os til at se dig på torsdag.
Venlig hilsen korudvalget
Kontaktperson: Kurt Pedersen 7514 5070

TirsdagsCafé
Hver tirsdag kl. 14.30: Veksler mellem program-eftermiddag, hyggeeftermiddag og højskolesang-eftermiddage. Der begyndes med
kaffe. Se detaljeret programoversigt i kirkens forhal.
- 24. jan: Poul Martin Nielsen fortæller om sin tid som missionær i
Nigeria.
31. jan: Hyggeeftermiddag med snak og frit samvær.
- 7. feb: ”Hvad er det at være åndeligt søgende i dag?” Ved
stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe Stift, Jette Dahl
14. feb: HØJSKOLESANG med frit valg fra Højskolesangbogen. Lene
Kastrup sidder ved klaveret.
- 21. feb: "Når sløret revner". Gulshan Esther blev helbredt af
Jesus, men da hun var muslim var det problematisk. Hanne Gram
fortæller om bogen som helbredelsen førte til.
28. feb: Hyggeeftermiddag med snak og frit samvær.
- 6. marts: ”Blind organist”. Fhv. organist Erik Kjørbye fortæller om
sit aktive liv med familie og musik og engagementet i Dansk
Blindesamfund.
13. marts: HØJSKOLESANG
- 20. marts: ”Tre gårdhistorier fra det gamle Hedelundområde”.
Ellen Strand fortæller om Stengården, Lille Hedelund og Hedeløn
27. marts: Hyggeeftermiddag med snak og frit samvær.
- 3. april: ”Påskeforberedelse” ved Jens Fischer-Nielsen
10. april: HØJSKOLESANG
- 17. april: Anna-Grethe Østergaard viser billeder fra Mexico og
fortæller om indianernes mærkelige skikke.
24. april: Hyggeeftermiddag med snak og frit samvær.

Fælles spiseaften
For alle aldre følgende fredage kl. 18: Den 24. feb., 30.
marts, 27. april. Se mere på kvaglundkirke.dk
Hver aften:
18.00: spisning. Medbring lidt mad til et fælles bord.
19.00: Fælles program for børn og voksne.
19.30: Aldersopdelt program: Børn/juniorer/voksne.
20.30: Afslutning i kirken.
20.30-21.30: Kaffe/te/saft/kage.

Familier møder familier
Mange børnefamilier mangler fællesskab med andre
familier – mødes, lege, gøre noget sammen, udflugt,
snakke om opdragelse og familielivet.
Familieklyngen tilbyder alt dette. Det er som en åben
familie. Klik ind på
kvaglundkirke.dk/aktiviteter/børnefamilieklynge . Se
hvordan I kommer med i et spændende netværk specielt
for børnefamilier bl.a. gennem SMStjenesten.

