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Esbjerg Ø. Tlf. 75 14 10 66 (der er omstilling til
kirkekontor og alle ansatte). E-mail:
info@kvaglundkirke.dk
Hjemmesiden www.kvaglundkirke.dk

Kvaglund Kirke ønsker alle et godt nytår.
Vi er godt i gang med det nye år og har allerede startet mange aktiviteter i kirken, også nogle nye aktiviteter. Vi
glæder os til et nyt år, hvor vi kan være sammen om det gode budskab og glæde os over livet som Gud har givet.

Tanker efter FRIVILLIGFESTEN i december i
Kvaglund Kirke
Skrevet af Sonja
Kærsgaard
Jeg har hele mit liv
været frivillig i
forskellige kirkelige
sammenhænge, da
det hænger meget
tæt sammen med mit
liv som kristen.
I nogen perioder har jeg haft mange ansvarsområder og i
andre har det været mindre, fordi jeg enten har haft brug
for mere tid til stilhed og fordybelse, eller mit familieliv og
arbejde har givet mindre tid.
Jeg oplever, at det at involvere mig som frivillig giver
meget større ejerskab i forhold til menigheden, og det er
meget meningsfyldt.
Helge og jeg er kommet i Kvaglund Kirke siden 2005. Vi
har haft mange forskellige ansvarsområder, men for mit
vedkommende er det pt. Menighedsrådet,
Ægteskabsarbejdet, Gospelkoret og udvikling af
Stillegudstjenester, der fylder mest.
Den årlige fest for alle de frivillige ved Kvaglund Kirke var
denne gang helt specielt festlig. Der var lagt vægt på, at
det skulle være en værdsættelses-FEST med alt, hvad det
betyder, og kirkens ansatte betjente os på alle måder: lige
fra modtagelsen ved garderoben, hvor begge præster tog
imod os og vort overtøj - og til servering af lækker
julefrokost med alt, hvad hjertet kan begære.
Der var en dejlig, festlig atmosfære og salen var helt fuld
af glade mennesker, som fik snakket på kryds og tværs af
de forskellige arbejdsgrene.
Der er så mange frivillige i kirken, at man ikke kender
hinanden alle sammen. Man ser måske hinanden til
gudstjenesterne, men får ikke snakket, så dette er en god
anledning til at få hilst og lært hinanden lidt mere at
kende.
Vi trak bordkort ved ankomsten, så man sad blandet ved

bordene, hvilket var rigtig godt.
Under middagen gik personalet rundt og hyggede og
servicerede os, og der var indlagte vitser og en
konkurrence, som mændene ”desværre” vandt!!
Da alle var mætte gik vi ind i kirken, hvor der først var den
traditionelle fotosession fra årets gang i Kvaglund Kirke.
Herefter en dejlig tid med lovsang ledet af kirkens
lovsangsband og mulighed for at dele med hinanden,
hvad der havde haft en speciel betydning for den enkelte i
løbet af året. En god måde at lære hinanden mere at
kende på.
Denne session sluttedes med et indlæg om julen af Georg
Græsholt.
Sidste del af festen bestod af kaffe, risalamande og slik. Ja
alle ingredienser til en god julefrokost var til stede, og alle
vi frivillige sad tilbage med en rigtig god fornemmelse af
at være værdsat for vores indsats i kirken.
Man siger godt nok, at arbejdet bærer lønnen i sig selv,
men der er vist ingen, som ikke nyder at blive værdsat.
TAK TIL ALLE ANSATTE FOR EN RIGTIG DEJLIG AFTEN.

Nyt i Kvaglund Kirke
- Strikkecafé hver onsdag kl.
09.30. Vi starter den 7.
januar i konfirmandlokalet.
Stikkecaféen er
uforpligtende og alle som har interesse er velkommen.
Er man ikke i godt humør, så bliver man det! Vi synger et
par sange og skiftes til at tage noget med til kaffen. Vi
hjælper hinanden med nye stikkemetoder, men ellers
strikker man lige det man har lyst til.
Kontaktperson: Jonna Assenholt tlf. 6054 2094
- Gospelkids går i gang igen den 14. januar.
Det er hver onsdag kl. 16.00 til 17.00. Sang og musik med
gang i!
Vi synger, leger, danser, lærer musikord og optræder i
kirken. Opstart og tilmelding er onsdag den 14. januar kl.
16.00. Der vil være frugt og saft fra kl. 15.30.

Fra kirkens opslagstale
Gudstjenester
Søndag 11.januar
Søndag 18.januar
Søndag 25.januar
Søndag 1.februar
Søndag 8.februar
Søndag 15.februar
Fastelavn
Søndag 22.februar
Søndag 1.marts
Søndag 8.marts
Søndag 22.marts
Palmesøndag 29.marts

En hjælpende hånd
Jakob Wilms Nielsen
Georg Græsholt
Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Georg Græsholt
Georg Græsholt
Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Georg Græsholt

Kirkekaffe hver søndag. Børnekirke ved alle gudstjenester. Mulighed
for oversættelse til engelsk ved de fleste gudstjenester.
Gangbesværede kan rekvirere ”kirkebil” hos Esbjerg Taxa.

Vil du være med til at give en hjælpende hånd? Eller har du brug for
en hjælpende hånd? Diakoniudvalget ved Kvaglund Kirke ønsker at
formidle praktisk hjælp til
mennesker, som har brug for det.
Vi vil derfor gerne i kontakt med
nogle personer, som lejlighedsvist
kan give en hånd med fx.
havearbejde, pulterkammerrydning,
male en enkelt væg, hænge en
hylde op, løse et lille computerproblem, gå med til kommunen, banken
eller andet, hjælpe med at lave et budget eller andet. Vi står også til
rådighed, hvis nogen ønsker hjælp til opgaver i lighed med
ovennævnte.
Henvendelse til Britta 51224992 eller Inge 30541066.

TirsdagsCafé
Tirsdag d. 6. januar: Højskolesang
Tirsdag d.13. januar: Niels Kristian Sørensen fortæller om MAFflyenes kristne nødhjælpsarbejde
Tirsdag d. 20. januar: Hyggeeftermiddag
Tirsdag d. 27. januar: Georg Græsholt: Et ualmindeligt
almindeligt liv
Tirsdag d. 3. februar: Højskolesang
Tirsdag d. 10. februar: Flemming Bay Jensen: Et liv ved politiet
og i politik
Tirsdag d. 17. februar: Hyggeeftermiddag
Tirsdag d. 24. februar: Tre nydanskere fortæller om deres liv

Fælles spisning / Fellowship meal
Fredage
16. januar, 20. februar og
13. marts
Internationale aftener for
alle aldersgrupper og alle
kulturer. Deltagerne tager
lidt mad med til et fælles
tag-selv-bord. Kom og smag eksotisk mad fra fjerne himmelstrøg
og bliv beriget af en samtale på tværs af kulturer.
Kontaktperson: Inger Nielsen tlf. 6126 0214

Menighedsaftner
Menighedsaftner er for dig, der ønsker at have fællesskab med
andre om livet i Kristus.
- Mandag den 19. januar: Hvordan lever vi et disciplineret
åndeligt liv?
- Onsdag den 4. marts: Jesus-vejen.

Gospelkoret
Gospelkoret er pt fuldt bemandet og optager ikke nye
medlemmer. Det er muligt at komme på venteliste. Mandlige
sangere er dog altid velkomne. Kontakt Sonja Kærsgaard
(sonjakaersgaard@gmail.com) for mere info.

International mandeklub: Hver Tirsdag kl. 18-20
Kvinder møder kvinder: Hver Onsdag kl. 11-14 og 15-18
Sprogcafé: Hver Torsdag kl. 15-17
Disse aktiviteter foregår i det internationale hus bag kirken.
English Bible Study Group. Weekly in private homes.
Vi mangler kontaktfamilier for nye i Danmark, og unge som vil
være med i et fællesskab for internationale studerende.
Kontaktperson: Daniel Ettrup Larsen på tlf. 2947 1909 eller
dael@km.dk Læs mere på ftc-ribestift.dk

Kort nyt:
Bibellæsning: Hver mandag i ulige uger kl. 19 – 21 i
konfirmandlokalet. Første gang den 26.januar kl. 19.00.
Kontaktperson: Poul Martin Nielsen, 5240 4087 og Hanne Gram
2447 2258.
Kirkekor: for drenge/piger fra 4.-5. klasse og opefter.
Tilmelding til Yvonne S. Larsen. Tlf.: 2235 9354
e-mail: organist@kvaglundkirke.dk
Kvindeklubben: Hver torsdag kl. 9.30-11.30. Kontaktpersoner:
Lilly Henneberg, Oddny Trondheim og Sonja Lyhne 75271883.
Mandeklubben: Hver onsdag kl. 9.30-11.30. Kontaktperson: Kai
Kaus tlf. 61338156
Kirkekontor: Kvaglund Kirke, Skads- og Jerne kirker samarbejder
om en række administrative funktioner. Fælles kirkekontor,
Mølle-bakken 2, 6705 Esbjerg Ø. Åbningstid: mandag til fredag
kl. 9.00-12.00, torsdag + 14-17. Ved tlf. henvendelse bruges
7514 1066 + 1.
Præsterne: Du kan altid henvende dig og få en samtale hos en af
præsterne på tlf. 7514 1066 + 2 eller 3.
Mødestedet: mandag mellem kl. 13 og 16
i kirkens forhal. Kom og spil et spil, drik
en kop kaffe, eller vend verdenssituationen.

