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 www.kvaglundkirke.dk - Der
kan du tilmelde ugentligt e-mail-nyhedsbrev

Nye tider!
For 15½ år siden fik Kvaglund ny præst, Jens Fischer-Nielsen. Nu er det så tid igen. Jens FischerNielsen er gået på pension fra sin præstegerning. Vi vil gerne takke ham og Elsebeth for tiden i
Kvaglund, og vi ønsker dem alt godt fremover.
Den nye præst hedder Jakob Wilms Nielsen. Han er gift med Lise, og sammen har de 3 børn. Vi
byder den nye familie stort velkommen til Kvaglund og håber, at det må blive til mange gode år her.
Jakob Wilms Nielsen vil blive indsat i embedet af biskop Elisabeth Dons Christensen ved
gudstjenesten 2. marts

Gudstjenester
2. marts (fastelavnssøndag)
9. marts (1.søndag i fasten)
16. marts (2.søndag i fasten)
23. marts (3.søndag i fasten)
30. marts (midfastesøndag)
6. april (Mariæ bebudelsesdag)
13. april (palmesøndag)
17. april (skærtorsdag)
18. april (langfredag)
20. april (påskedag)
21. april (2. påskedag)
27. april (1. søndag efter påske)
4. maj (2. søndag efter påske)
11. maj (3. søndag efter påske)
16. maj (bededag/konfirmation)
17. maj (konfirmation)
18. maj (4. søndag efter påske)
25. maj (5. søndag efter påske)
29. maj (Kristi Himmelfartsdag)
1. juni (6. søndag efter påske)

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Indsættelse af Jakob
Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Georg Græsholt
Georg Græsholt
Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Georg Græsholt
Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Georg Græsholt
Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Georg Græsholt
Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Georg Græsholt
Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen

Kirkekaffe hver søndag. Børnekirke ved alle gudstjenester undtagen i sommerferien.
Mulighed for oversættelse til engelsk ved Jakob Wilms Nielsens gudstjenester.
Gangbesværede kan rekvirere ”kirkebil” hos Esbjerg Taxa.

Spaghetti-gudstjenester
---Gudstjeneste i børnehøjde med efterfølgende spisning--Sang, bevægelse, bibelhistorie og dukketeater er på programmet til disse
gudstjenester.
Pris: 10 kr. for børn og 20 kr. for voksne. Max. 50 kr./familie.
Datoer: 2. april og 21. maj, begge gange kl. 17.

SANG & MUSIK
Kirkekor
Kirkekoret er et kor for alle piger og drenge
fra 4. - 5. klasse og opefter.
Koret øver hver torsdag kl. 16 - 17.15.
-

Noder

-

Stemmetræning

-

Hygge og sjov

-

Sange, salmer, gospel

-

Lidt lommepenge

Interesseret? Så kontakt organist Yvonne Søndergaard Larsen,
organist@kvaglundkirke.dk eller på tlf. 2235 9354.

Babysalmesang
Tirsdage kl. 10.00-11.00 i kirkerummet.

Det er for forældre med småbørn på ca. 2-12 måneder

Dans, sang, bevægelse, rim og remser, salmer, instrumenter,
faldskærm, sæbebobler

Det er gratis at deltage

Det er 12 gange

Der er plads til max. 12 babyer på et hold

START: TIRSDAG 4. FEBRUAR

SLUT: TIRSDAG 6. MAJ
For nærmere information og tilmelding: Organist Yvonne S. Larsen: Tlf. 2235 9354
eller e-mail organist@kvaglundkirke.dk

UNDERVISNING Seniorkor
Kom og syng dig glad hver torsdag kl. 14.30-16. Kaffe fra kl. 14.00.
Studiekreds om islam og kristendom
3 onsdage i foråret 2014.
2. april, 23. april og 21. maj – alle gange kl. 19-21.
Vi skal dette forår læse samfundsdebattøren Naser Khaders nye bog
”Bekendelser fra en kulturkristen muslim”. Khader fortæller i bogen
om de to religioner, islam og kristendom, som har formet ham på godt og
ondt. Vi håber på at kunne låne bogen hjem fra biblioteket i så mange
eksemplarer, at de fleste deltagere har mulighed for at have den en
måneds tid, men man må selvfølgelig også gerne købe sit eget eksemplar
på forhånd. Studiekredsen er åben for alle. Det er gratis at deltage.
Yvonne Søndergaard Larsen og Georg Græsholt

Bibellæsning
Mandage i ulige uger kl. 19-21: Vi læser afsnit fra Bibelen, og snakker sammen om
det, vi læser. Det er for alle. der har lyst til at læse Bibelen sammen med andre og
lade sig inspirere af den.
Kom og vær med! Det foregår i konfirmandlokalet.
Kontaktpersoner: Inger og Poul Martin Nielsen, tlf. 3218 4170, Hanne Gram, tlf. 2447
2258

Temadag om SORG 1. marts kl. 10-16
Fakultetsleder, ph.d., billedkunstner Jørn Henrik Olsen vil gennem tre foredrag og
oplæg belyse hvad sorg gør ved os mennesker.

Deltagerpris kr. 100,- inkl. frokost og kaffe.

Vi synger nye og gamle danske sange og salmer. Sæsonpris: Kr. 150. Gratis de to
første gange – kom og se om det er noget for dig. Ingen optagelsesprøve.
Kontaktperson: Kurt Pedersen: Tlf. 7514 5070/3138 8670

Gospelkor
Tirsdage kl. 17-19.
Koret ledes af Lydiah Wairimu. Nye optages kun i januar måned hvert år.
Kontaktperson Sonja Kjærsgaard: Tlf. 2213 3436

Støttekoncert 4. marts kl. 19.30
Foreningen Gambias Venner har fået lov til at holde en støttekoncert til fordel for
børns skolegang i Gambia.
Kvaglund og Horne Gospelkor vil synge under ledelse af Lydiah Wairimu. Der vil
desuden være 2 gæstesolister: Pernille Tommerup og Thomas Krogh.
Koncerten koster 125 kr., og pengene vil gå ubeskåret til børnenes skolegang i
Gambia.
Baggrunden for støtten er, at selvom det kun koster ganske lidt at gå i skole i
Gambia, vælger de fleste skolegangen fra, fordi de fleste kun lige netop har penge til
overlevelse.
Skolegang og uddannelse gør en stor forskel, så kom og støt projektet.

Erling Nielsen, bestyrelsesmedlem Gambias Venner
Inga Bendorff, bestyrelsesmedlem Gambias Venner

Kort nyt

Mandeklub

Temadag om sorg lørdag 1. marts kl. 10-16: ”Vandring i sorgens
landskab” ved Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, ph.d. og billedkunstner.
Fælles menighedsaftener: Tema: ”Frihed i Kristus”. Onsdag 19. marts og
onsdag 14. maj – alle aftener kl. 19-21.30.
Åben bibelstudiegruppe: Hver mandag i ulige uger kl. 19-21.
Kontaktperson Poul Martin Nielsen: Tlf. 3218 4770 og Hanne Gram: Tlf.
2447 2258.
Gospelkoret: Tirsdage kl. 17-19.
Kontaktperson Sonja Kærsgaard: Tlf. 2213 3436.
Seniorkor: Kom og syng hver torsdag kl. 14.30. Kaffe fra kl. 14.
Danske sange og salmer. Nye optages løbende.
Fælles middagsmad: Torsdage kl. 12.30.
Kontaktperson Inge Kaus: Tlf. 7514 2076.
Kvindeklubben: Hver torsdag kl. 9.30-11.30.
Kontaktpersoner Lilly Henneberg, Oddny Trondheim og Sonja Lyhne: Tlf.
75271883.
Mandeklubben: Hver onsdag kl. 9.30-11.30.
Kontaktperson Kai Kaus: Tlf. 6133 8156.
Kirkekontor: Kvaglund Kirke og Skads- og Jerne kirker samarbejder om en
række administrative funktioner. Fælles kirkekontor Møllebakken 2, 6705
Esbjerg Ø. Åbningstid: Mandag-fredag kl. 9-12, torsdag kl. 14-17.
Tlf. 7514 1066 + 1
Præsterne: Du kan altid henvende dig og få en samtale hos en af
præsterne på tlf. 7514 1066 + 2 eller 3

Hver onsdag kl. 9.30-11.30
Kontaktperson: Kai Kaus tlf. 7514 2076.
Morgenkaffe, socialt samvær, bob, vandreture m.v. Kom og vær med!

Kvindeklub
Hver torsdag kl. 9.30-11.30. Morgenkaffe, socialt samvær, andagt, opbyggeligt
program. Kom og vær med.
Kontaktpersoner: Lilly Henneberg, Oddny Tronheim og Sonja Lyhne: Tlf.
75271883

Mødestedet
Hver mandag kl. 13-16: Åbent hus for alle i kirkens forhal.
Kom ind og få en kop te/kaffe og et spil eller en snak med andre gæster.
Kontaktperson: Hans Jørgen Nielsen: Tlf. 7514 2787/2091 5287.
Torsdage kl. 12.30: Fælles middag. Pris 25 kr.

Bøn for menigheden
Hver torsdag kl. 11.45-12.15. Kontaktperson: Hanne Gram: Tlf. 2447 2258

En hjælpende hånd
TirsdagsCafé og højskolesang
Velkommen hver tirsdag eftermiddag! Der er kaffe kl. 14.30. De dage hvor
der er program, koster kaffe/te/vand/kage kr. 20.
4. marts: Erling Hansen fortæller om sin barndom på Mandø
11. marts: Hyggeeftermiddag
18. marts: Søren og Gudrun Sørensen: Hvor Nilen vander Ægyptens jord
25. marts: Højskolesang
1. april: Vores nye præst Jakob Wilms Nielsen fortæller om sit liv
8. april: Hyggeeftermiddag
15. april: Film-eftermiddag
22. april: Højskolesang
29. april: Hanne Gram fortæller om bogen: ”Tjener for den store general”.
Handlingen foregår i Nordkorea
6. maj: Hyggeeftermiddag
13. maj: Jørgen Dieckmann Rasmussen: Da gode tider blev bedre – om
Esbjerg i tresserne
20. maj: Højskolesang
27. maj: Pia Kjær fra demensafdelingen på Områdecenter Hedelund
fortæller om demens.

FÆLLESSKAB
Menighedsaftener
Vi mødes til fælles menighedsaftener for at blive opbygget i troen, udrustet til
tjeneste og opmuntre hinanden til livet som Jesu disciple.
Udvalg: Helle Nørgaard Nielsen: Tlf. 2530 3646, Lillian Wiese: Tlf. 7547 0807,
Margrethe Bjerg: Tlf. 6168 5785 - margrethe79@hotmail.com
Onsdag 19. marts:
Stig Christensen, sognepræst ved Sct. Marie Kirken i Sønderborg, taler
Onsdag 14. maj:
Anne Mie Skak Johanson fra Odder vil udfordre os.

En gruppe frivillige i Kvaglund kirke vil gerne tilbyde en hjælpende hånd.
Det kan være til oprydning, flytte/løfte ting, male, ophængning,
computerproblemer, en praktisk opgave som kan løses af frivillige på en
begrænset tid.
Hvis du vil give eller modtage en hånd, kan du ringe og høre, om det du
tænker på ligger indenfor mulighedernes grænse.
Kontakt Britta: Tlf. 5122 4992 eller Inge: Tlf. 3054 1066 eller mail:
sognediakon@kvaglundkirke.dk

Genbrugsland
Benyt den lokale genbrugsbutik. Og bliv evt. frivillig
medarbejder.
Kontaktperson: Karin Blok Kristensen: Tlf. 2360 9953.

OPLYSNINGER
Kirkekontor - hvor henvender man sig?
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. 9.0012.00, torsdag + 14-17. Ved telefonisk henvendelse bruges
7514 1066-1.

Præsterne:
Smågrupper
Vil du gerne være med i en ”Smågruppe”?
Gruppen er et sted, hvor du mødes med en mindre gruppe mennesker. I deler jeres
tro med hinanden, og derigennem deler I jeres liv med hinanden. Det er altid muligt
at blive inddraget i en gruppe, eller der kan startes en ny op. Oftest mødes gruppen
hveranden uge og snakker, synger, beder sammen – og evt. spiser man sammen.
Er du interesseret så kontakt sognediakon Inge Skjølstrup.
Tlf. 3054 1066 eller mail: sognediakon@kvaglundkirke.dk

Fælles spisning/Fellowship meal
Følgende fredage kl. 18-20:
14. marts og 9. maj
Det er internationale aftener for alle aldersgrupper og alle kulturer. Deltagerne tager
lidt mad med til et fælles bord.
Kl. 18.00: Spisning fra det fælles bord. Indslag.
Kl. 19.45: Mulighed for aftensang og lystænding
I kirken.
Kl. 20.00: Kaffe og oprydning.
Kontaktperson: Inger Nielsen: Tlf. 6126 0214

Om kirkelige handlinger eller for at få en samtale kan du
altid ringe til Kvaglund Kirkes præster, Jakob Wilms
Nielsen og Georg Græsholt på tlf. 7514 1066 henholdsvis
lokal 2 og 3.

Næste ”Nyt fra Kirken” udkommer ca. 1. juni 2014

