Kvaglund Kirke, Kvaglundparken 18,
6705 Esbjerg Ø. Tlf. 75 14 10 66 (der er
omstilling til kirkekontor og alle ansatte).

E-mail: info@kvaglundkirke.dk
Hjemmesiden wwww.kvaglundkirke.dk Der
kan du tilmelde ugentligt e-mail-nyhedsbrev

Februar 2013 … Hilsen fra Kvaglund Kirke!
Du kan få nyt fra kirken hver torsdag aften ved at tilmelde dig
nyhedsbrevet på hjemmesiden, kvaglundkirke.dk Du kan også se
mere på hjemmesiden eller på sedler om aktiviteterne i kirkens
forhal. Kik ind når du alligevel går forbi. Du kan også tage 5 minutter
i kirkerummets stilhed – og eventuelt tænde et lys. Næste ”Nyt fra
Kirken” kommer omkring 1. maj. Hilsen Menighedsrådet

Gudstjenester
Søndag 3. februar
Søndag 10. februar

10.30
10.30

10.30

Jens Fischer-Nielsen
Jens Fischer-Nielsen
Fastelavnsfest
Georg Græsholt
Spaghettigudstjeneste
Jens Fischer-Nielsen
Georg Græsholt
Daniel Ettrup Larsen
Sogneindsamling
Flemming Rishøj
Georg Græsholt
Jens Fischer-Nielsen
Fælles spisning kl. 18
Jens Fischer-Nielsen Liturgisk
gudstjeneste
Jens Fischer-Nielsen

Søndag 17. februar
Onsdag 20. februar
Søndag 24. februar
Søndag 3. marts
Søndag 10. marts

10.30
17.00
10.30
10.30
10.30

Søndag 17. marts
Søndag 24. marts
Torsdag 28. marts
Skærtorsdag
Fredag 29. marts
Langfredag
Søndag 31. marts
Påskedag
Mandag 1. april
2. Påskedag
Onsdag 3. april
Søndag 7. april

10.30
10.30
19.30

10.30

Georg Græsholt

17.00
10.30

Spaghettigudstjeneste
Jens Fischer-Nielsen
Gospelgudstjeneste
Jens Fischer-Nielsen prædiker
og forestår nadveren.
Vi deltager i burmesermenighedens gudstjeneste
Georg Græsholt
Jens Fischer-Nielsen Konf. 7X
Jens Fischer-Nielsen Konf. 7Y
Jens Fischer-Nielsen
Seniorkoret medvirker

Søndag 14. april

14.00

Søndag 21. april
Fredag 26. april
Lørdag 27. april
Søndag 28. april

10.30
10.30
10.30
10.30

10.30

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

BørneOnsdag

Hver onsdag kl. 16-17.30.
Det begynder med lidt (sundt J) at spise. Derefter er der
”nyt fra skattekisten” og en bevægelsessang. Og så er der
interessegrupper: Børnegospel og Aktiviteter. Det er for
børn fra 0.klasse og op. Det er gratis. Tovholder: Jens
Fischer-Nielsen (2371 4109).

Fastelavnsfest
Søndag 10. februar 10.30-13
Børnevenlig
gudstjeneste med
nye og gamle børnesalmer. BørneGospel
medvirker. Efter
gudstjenesten er der
boller, kakao, boller,
indendørs ”katten af
tønden” og catwalk.

Præmier til kattekonge og kattedronning i 3 aldersgrupper. Lille præmie
til alle som tør gå catwalk i deres kostumer. Festen slutter ca. kl. 13.
Traktement pris kr. 10 pr. person, dog max. kr. 25,- pr. familie.

Baby-Salmesang

”Babysalmesang” er blevet populært mange steder. Det
er et tilbud til småbørnsforældre om at komme og synge
og lege med deres børn.
Mor og fars stemme er den bedste i verden for den lille. At
synge, lege og bevæge sig med sit barn er med til at
stimulere alle barnets sanser.
Tirsdage kl. 10.00 -11.00: 2. april - 4. juni i
kirkerummet. Efter sangen er der
mulighed for snak over en kop kaffe,
bleskift, amning osv.
Det er for forældre med småbørn på ca.
2-12 mdr.
Vi vil synge børnevenlige sange og
salmer, lege, og danse. Vi vil bruge
redskaber som sæbebobler, vifter, instrumenter, faldskærm,
balloner etc.
Det er gratis at deltage. Tilmelding nødvendig. Der er
plads til max. 12 på et hold. For nærmere information og
tilmelding: Organist Yvonne Søndergaard Larsen
2235 9354 eller organist@kvaglundkirke.dk

Folkekirkens
Tværkulturelle Center
- International mandeklub: Tirsdage kl. 18-20
og styrketræning torsdage kl. 16-18.
- Kvinder møder kvinder: Onsdage kl. 11-14 og 15-18
Kvindefest den 12. april kl. 17-21 for både udlændinge og

- 2. april: Hyggeeftermiddag
- 9. april: ”Kirker og præster
under besættelsen 1940 – 1945”.
Lederen af Byhistorisk Arkiv,
Jørgen Dickmann Rasmussen,
fortæller.

danskere. Kom og vær med!

- International Børneklub: Onsdage kl. 15-18
- Sprogcafé: Torsdage kl. 15-17
Disse aktiviteter foregår i det internationale hus bag kirken.
Derudover er der
- English Bible Study Group. Weekly in private homes.
- Tværkulturel kristen sommerlejr: Uge 27 i 2013
Vi mangler kontaktfamilier for nye i Danmark, og unge som vil være med
i et fællesskab for internationale studerende. Kontakt Daniel Ettrup
Larsen på tlf. 2947 1909 eller dael@km.dk for nærmere oplysninger eller
læs mere på ftc-ribestift.dk

TirsdagsCafé
Velkommen hver tirsdag eftermiddag i Kvaglund Kirke,
Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg Ø. Der er kaffe kl.
14.30. De dage hvor der er program, koster
kaffe/te/vand/kage kr. 20. Når det er ”Hyggeeftermiddag” eller ”Højskolesang” er prisen kr. 5. Der
begyndes hver gang med en salme og søndagens tekst
– dog ikke når der er ”Højskolesang”. Tag evt. din
bærbare eller mobiltelefon med når der er
hyggeeftermiddag, så underviser vi hinanden.
- 5. februar: Hyggeeftermiddag
- 12. februar: Nye danske salmer.
Sognepræst Georg Græsholt fortæller om
nogle af de nye salmer i og uden for
salmebogen – og lærer os nogle af dem.
- 19. februar: Højskolesang
- 26. februar: Besøg af sognepræst
Ingelise Wenzel, som vil fortælle om sit
arbejde som ”social præst”.
- 5. marts: Hyggeeftermiddag
- 12. marts: En eftermiddag om
Tyrkiet: ”Fra Istanbuls moskeer
til Kappadokiens underjordiske
byer” ved Anna-Grethe
Østergaard.
- 19. marts: Højskolesang
- 26. marts: Nyt fra Bangladesh. Jens Fischer-Nielsen er
på dette tidspunkt ankommet fra Bangladesh for 6 dage
side. Han vil give helt aktuelle indtryk fra turen.

- 16. april: Højskolesang
- 23. april: Arbejdet med Voksenvenner
i Esbjerg. Lederen af projektet, Randi
Hundebøll, fortæller om ideen bag det
og hvordan det foregår.
- 30. april: Hyggeeftermiddag
- 7. maj: ”Fra Budapest til Sortehavet”. Levende
billedberetning om en lang cykeltur ved Mette og Poul
Nørup

Forårets studiekreds 2013
3 onsdage om nye salmer
6. marts, 3. april og 15. maj kl. 19-21
I studiekredsen har vi
i foråret valgt at
beskæftige os med
nye salmer. Kingo,
Brorson og Grundtvig
kunne skrive salmer.
Og Laub og Carl
Nielsen skrev gode
melodier. Men kan man også skrive gode salmer i
dag? Kom og vær med til at finde ud af det. Alle
interesserede er velkomne.
Yvonne Søndergaard Larsen og Georg Græsholt

Frivillige søges til:
Sogneindsamling til folkekirkens
Nødhjælp: STOP SULT NU

Søndag 10. marts kl. 11.30-16.00 har Kvaglund Kirke og
Folkekirkens Nødhjælp brug for frivillige indsamlere til
kampen mod sult.
Henvendelse: Poul Martin Nielsen tlf. 5240 4087
Udviklingshjælp nytter - og kampen mod fattigdom kan vindes. Men der
er stadig meget at tage fat på. En af de helt store udfordringer er sult.
870 mio. mennesker lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund
dør et barn af sult. Sult og fejlernæring er verdens største
sundhedsrisiko. Samtidig forstærker sult alle andre dårligdomme, fx
sygdommen hiv/aids.

Ægteskabsskole
”Vitaminer til parforholdet”

To aftener med parterapeut Steen Palmquist.
Pris pr. aften kr. 25. betales ved indgangen. Foredrag.
Kaffepause. Spørgsmål og svar. Kl. 19-21.30
Mandag den 11. marts
Selvtillid og selvværd.
At føle sig værdifuld giver overskud og glæde i livet. Ofte
tænker vi, at gode præstationer vil forøge vores selvværd,
så når vi ikke har det så godt med os selv, forsøger vi at
præstere os ud af den følelse - men mange kender til, at
den følelse holder ikke ret længe. Selvværdet kommer
nemlig ikke af det vi kan, men af det vi tænker om os selv.
Mandag den 25. marts
Om grænser. Hvor går
grænsen?
Hvis vi ikke sætter
grænser for os selv,
bliver vi usynlige både
for os selv og andre.
Derved kommer vi let til
at krænke os selv,
ligesom der vil være mennesker som kommer til
at misbruge os, fordi vi ikke får sagt fra. Tydelige grænser er
derfor et gode for alle parter, ligesom det opbygger identitet
og personlighed. Men hvor går grænsen - hvornår skal der
siges til og fra - og hvad nu hvis den anden bliver vred og
såret når der sættes grænser?

Forår med Søren Kierkegaard

Kirkehøjskolen og ”Søren Kierkegaard-Maraton”. Fælles
for hele Esbjerg i Vor Frelsers Kirke. Gratis. Tilmelding
ikke nødvendig:
Søren Kierkegaard er nok den største danske filosof og betegnes ofte
som den mest betydningsfulde skikkelse i den kristne eksistentialisme.
I 2013 fejres 200 året for Søren Kierkegaards fødsel, hvilket
Kirkehøjskolen markerer ved at belyse hans tanker og sætte dem i
forhold til Kierkegaards samtid og vores nutid.
Bag Kirkehøjskolen står tyve sogne i Skads provsti, som udgør den
økonomiske baggrund for Kirkehøjskolens virke.
Lørdag den 23. februar
kl. 10.15-11.45: ”Søren og Regine”
Ved forfatter, cand. theol. Sørine Gotfredsen.
kl. 12.15-13.45: ”Søren Kierkegaard. En biografisk introduktion til
den globale dansker” ved lic.theol. Joakim Garff, tidligere formand for
Søren Kierkegaard Selskabet.
Lørdag den 23. marts
kl. 10.15-11.45: ”Om dagbogsforfatteren Søren Kierkegaard”
Ved mag.art. Frantz Leander Hansen.
kl. 12.15-13.45: Grundtvig vs. Kierkegaard
Ved dr. phil. Sune Auken og sognepræst Sarah Auken.
Foredragene kan høres uafhængigt af hinanden. Særprogram ligger i
kirkerne. Kaffe og te kan købes i pauserne. Medbring evt. madpakke.

”Søren Kierkegaard-Maraton”
Fredag 22. februar kl. 17.00: ”Søren Kierkegaards opbyggelige Taler”

ved Ingrid Lisby Schmidt
Fredag 22. marts kl. 17: ”Philosophiske Smuler”, ”Afsluttende
uvidenskabelig Efterskrift” og ”Indøvelse i Christendom”
ved Tage Kristian Kristensen
Fredag 19. april kl. 17: ”Søren Kierkegaard i ord og billeder” ved
Ingelise Wenzel Larsen

Fællesskabsgrupper
For alle som gerne vil være med i et nært kristent fællesskab om
troen.
Der eksisterer allerede en række grupper og nye kan oprettes. Hvis du
vil høre mere kan du henvende dig til Jens Fischer-Nielsen 2371 4109.

Fælles spiseaftener

Aftener i fællesskabets tegn for alle aldre, familier og
enlige. Medbring lidt mad til et fælles bord.
Følgende aftener kl. 18.00-21.00: Fredag 22. februar, Skærtorsdag 28.
marts, fredag 19. april og fredag 31. maj.
Spisefællesskab fra 18.00-kl. 19.30. Herunder også børneprogram.
Temaer de forskellige aftener:
- 22. februar: Lovsangsfest
- Skærtorsdag 28. marts: Nadvergudstjeneste
- 19. april: Sommerferietips – og oplevelser
- 31. maj: Sommerfest

Klubber og aktiviteter
- som ikke er nævnt på anden måde
- Mandeklub: Hver onsdag kl. 9.30-11.30. Kontaktperson: Kai Kaus tlf.
7514 2076.
- Kvindeklub: Hver torsdag kl. 9.30-11.30. Kontaktpersoner: Lilly
Henneberg, Ulla Fonnesbæk og Sonja Lyhne tlf. 75271883
- Bibelundervisning: Mandage kl. 19-21 i ulige uger. Kontaktperson:
Hanne Gram 2447 2258
- Mødestedet: Samvær med kaffe/te/snak/spil. Hver mandag 13-16.
- Fælles middag: Varmt mad, torsdage kl. 13.
- Bøn for menigheden: Hver torsdag kl. 12-12.30. Kontaktperson:
Hanne Gram tlf. 2447 2258
- Familieklynge (Fællesskab for børnefamilier). Kontaktperson:
Marianne Muff tlf. 5336 5186 / 2892 0072
- Genbrugsand: Benyt den lokale genbrugsbutik: Og bliv evt. frivillig
medarbejder. Kontaktperson: Karin Blok Kristensen tlf. 2360 9953

Kort nyt:
Fælles gudstjenester i Vor Frelsers Kirke
Kl. 16 sidste søndag i måneden
24. februar: Prædikant sognepræst Trine Villumsen
28. april: Prædikant sognepræst Georg Græsholt

Fælles Kirkekontor
Kvaglund Kirke og Skads- og Jerne kirker samarbejder om
en række administrative funktioner.
Vedr. attester, navneændringer, navngivning, fødsel og
død skal man henvende sig på det fælles kirkekontor,
Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø. Åbningstid: mandag til
fredag kl. 9.00-12.00, torsdag + 14-17. Ved telefonisk
henvendelse bruges 7514 1066-1.
Ved e-mailhenvendelse: GEPE@KM.DK eller MKC@KM.DK

Du kan altid ringe til præsterne, Georg Græsholt
eller Jens Fischer-Nielsen for en samtale på tlf.
7514 10 66.

Sangstjerner i Kvaglund Kirke
Kirkekoret
Piger og drenge – med lyst til at synge - fra 4/5 klasse (og op) søges til
kirkekoret. Det handler om noder, stemmetræning, hygge og sjov, sange,
salmer, gospel - og tjene lidt lommepenge.
Man skal deltage i øvelse om torsdagen kl. 16.30-17.45 og være med til
søndagens gudstjeneste fra en time før start.
Yderligere oplysninger hos organist Yvonne Søndergaard Larsen tlf.
22359354 organist@kvaglundkirke.dk om både Kirkekor og Børnegospel

Børnegospel
Børnegospel er for piger og drenge fra 0.
klasse og op, som kan lide rytmisk sang
med gang i. Vi synger, danser, lærer
musikord og synger til kirkens
familiegudstjenester og
spaghettigudstjenester.

Fra Lucia optog
2012

Vi øver i kirken hver onsdag kl. 16 - 17.30.

Seniorkor
Torsdage fra klokken 14.30 - 16.00.
Der er mulighed for at drikke kaffe fra klokken 14.00
Koret ledes af musikstuderende, Anja Lykke Kuntz.
Der synges årstids- og fædrelandssange, gamle og nye salmer
samt andre kirkelige sange. Alt sammen på dansk.
Der er ingen optagelsesprøve.
Interesserede kan møde op og være med nogle gange og se om
det er noget for dem. Pris: kr. 150 pr. ½ år
Kontaktperson: Kurt Pedersen tlf. 7514 5070 eller 3138 8670
Billede: Koret optræder på Kvaglund Kirkes adventsmarked.

Gospelkor
Kvaglund Kirkes populære og store gospelkor under ledelse af Lydiah
Wairimu synger til gospelgudstjenester og koncerter. Især går der ry af julesyng-sammen-koncerten. Koret optager nye i januar måned. Mange nye kom med i
januar 2013. Kontaktperson er Sonja Kærsgaard tlf. 2213 3436

Lovsangskor- og band
En lille gruppe af sangere er allerede i
gang. Der er brug for flere sangere m/k
og der er desuden brug for musikere. Vi har
instrumenterne, men mangler musikere til fx
bas, trommer, guitar. Kom frit frem hvis du er
interesseret. Kontaktperson er
Yvonne Søndergaard Larsen på tlf.: 22359354

