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Ære være Gud i det
højeste og på jorden

Fred til mennesker
med Guds velbehag

Glædelig jul og godt nytår

Nyttigt at vide
- når et barn er født
anmeldes det til kirkens kontor senest to hverdage efter fødslen. Forældrenes attester og CPR nr.
medbringes eller vedlægges.
- når barnet skal døbes
henvender man sig på kirkekontoret, hvor dåbstidspunktet aftales.
- når barnet skal navngives
henvender man sig på kirkekontoret. Begge
forældre skal underskrive en formular med barnets navn.
- når to skal giftes
aftales tidspunktet med kirkens kontor. Parret retter henvendelse til bopælskommunen om udstedelse af prøvelsesattest. Forløbet af bryllupshandlingen aftales med den præst, der skal forestå handlingen.

kirkens kontor og en af kirkens præster. Forløbet
af handlingen aftales med den præst, der skal
forestå handlingen. Man er i øvrigt altid velkommen til at henvende sig til kirken eller præsterne
med spørgsmål vedrørende begravelsen.
Samtale med en præst
Du er altid velkommen til at henvende dig til Jens
Fischer-Nielsen eller Georg Græsholt for at få en
samtale.
Gudstjeneste
Gudstjenestelisten bekendtgøres i kirkebladet
(ændringer i forhold til listen kan forekomme),
Ugeavisen Esbjerg, JydskeVestkysten og på kirkens hjemmeside, www.kvaglundkirke.dk
Udlån af lokaler
Udlån af kirkens lokaler bestyres af kirketjenerne.
De træffes bedst om formiddagen kl. 8-13 på
tlf. 21281066.

- når der er dødsfald i familien
aftales tidspunkt for begravelseshandlingen med
Kvaglund Kirkes kontor Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 75141066, fax 75141033
Hjemmeside: www.kvaglundkirke.dk. Kontortid: hverdage kl. 10-12
Kirkesekretær

Hanne Gram Larsen, e-mail: sekretaer@kvaglundkirke.dk, tlf. 75141066

Sognepræst

Jens Fischer-Nielsen, Granlunden 35, 6705 Esbjerg Ø
tlf. 75143529, fax 75143569, e-mail: jensfn@kvaglundkirke.dk
Ingen fast træffetid. Ring når som helst, dog helst ikke mandag.

Sognepræst

Georg Græsholt (ansat på halv tid), Vesterled 45, 6851 Janderup,
tlf. 75258207, fax 75259207, e-mail: georg.g@os.dk
Træffes dagligt undtagen mandag.

Sognemedhjælper

Vagn Dahl Nielsen, Karinevej 38, 6800 Varde, tlf. 24454066 / 75221191
e-mail: vagn@kvaglundkirke.dk

Kirketjener

Erik Lund, Søndergårds Allé 2, 6700 Esbjerg, tlf. 21281066 / 75129124
Margrethe Aggerholm (ansat på halv tid),
Sønderhaven 3, 6700 Esbjerg tlf. 21281066 / 75127527

Organist og korleder

Lene Kastrup, Stengårdsvej 8, 6. nr. 3, 6705 Esbjerg Ø,
tlf. 22155232 / 75145232, e-mail: organist@kvaglundkirke.dk

Menighedsrådet
(opstillet efter
stemmetal på
opstillingsmødet)

Karin Blok Kristensen, Lindelunden 53, tlf. 75141391
Gladys Bediako Bruun, Egekrattet 10, st.th.,
Poul Martin A. Nielsen, Hovedvej A1 nr. 29, Bramming, tlf. 75470244
Mai-Brit Hebsgaard, Fyrrelunden 31, tlf. 75143164
Leif Kærgaard, Sdr. Skadsvej 40, Skads, tlf. 75165400
Kurt Nørgaard Pedersen, Hassellunden 7, tlf. 75145070
Verner Fonnesbæk, Fyrrelunden 41, tlf. 75142458
Hanne Gram Larsen, Egelunden 77, tlf. 75141705
Anni Kathrine Lodberg, Slåenvej 81, tlf. 75132970
Svend Bjerrum Jensen, Gabelsparken 25, Bramming, tlf. 75144661

1. suppleant

Berith Nord Hansen, Rolfsgade 27.1, tlf. 75457680

Redaktion

Vagn Dahl Nielsen og Jens Fischer-Nielsen (ansvarshavende redaktør)
Næste kirkeblad udkommer den 1. marts 2005.
Indlæg afleveres på kirkens kontor senest den 1. februar 2005.
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Vision:
En APG-2-kirke
af Jens Fischer-Nielsen
Den første kirke
I Apostlenes Gerninger (forkortes til
Apg.) kapitel 2, vers. 42-47 beskrives
den første menighed i Jerusalem efter
Jesu død, opstandelse, himmelfart og
Helligåndens komme:
"De holdt fast ved apostlenes lære og
fællesskabet, ved brødets brydelse og
ved bønnerne. Hver og én blev grebet
af frygt, og der skete mange undere
og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles
om alt. De solgte deres ejendom og
ejendele og delte det ud til alle efter
enhvers behov. De kom i enighed i
templet hver dag; hjemme brød de
brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud
og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev
frelst".
Kvaglund Kirke
Jeg drømmer om at Kvaglund Kirke
bliver en sådan Apostlenes Gerninger
2-kirke. Jeg har i det følgende prøvet
at omformulere Apg. 2, 42-47 så teksten kan stå som en vision for
Kvaglund Kirke. Hvordan ville du
omskrive Apg. 2, 42-47 til Kvaglund
forhold? Her følger min formulering.
Den er udformet på et hotelværelse i
København, hvor jeg på et kursus om
kirkevækst kunne se Kvaglund lidt
ude fra og drømme:
"De kristne i Kvaglund holder fast ved
Bibelens ord, gudstjenesten og nadveren og bønnen.
Hver og en gribes af ærefrygt for
Gud, og der sker mirakler ved hjælp
kirkens ansatte og frivillige medarbejdere.

De kristne har et nært fællesskab,
deler med hinanden og deler ud til
dem, der er i nød.
De kikker ind i kirken hver dag og
hjemme praktiserer de også troen.
De jubler og priser Gud af et ærligt
hjerte og andre folk glæder sig over
dem - og Gud virker i hjerterne og
drager flere ind i menigheden hver
dag".
Det er måske for bogstaveligt blot at
omskrive på denne måde. Men ingredienserne i en APG-2-kirke er noget,
der stadig er brug for. Disse ingredienser står på listen i nedenstående
tekstboks. Vil du være med til at
arbejde for dem i det nye år?

Ingredienserne i
en Apg.2-kirke
Læren (Bibelen).
Fællesskabet.
Nadveren.
Bønnerne.
Lovprisningen.
Dele med hinanden,
og dele ud til dem som
er i nød.
Glæde. Vækst.
Oprigtighed.
Positivt omdømme.
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Genbrugsland
”Genbrugsland” afløste ”Kvaglund
Genbrug” 1. oktober 2004. Man gik
fra 70 m2 til 650 m2. Der har været
en flyvende start i Genbrugsland.
Genbrugsland gør alle glade
Ved indvielsen af Genbrugsland var
der en sammenkomst for medarbejdere og venner forud for den officielle
snoreklipning ved viceborgmesteren.
Her sagde SudanMissionens generalsekretær:
- Genbrugsland vil gøre alle glade.
For det første er der nogle som vil
glæde sig over at kunne aflevere ting
til Genbrugsland, som de er blevet
trætte af. Derefter er der nogle som
vil glæde sig over at købe de samme
ting, fordi de lige præcis har lyst til at
eje sådan en stol eller kaffekande
eller hvad det nu drejer sig om. Men
glæden er ikke slut her. De som arbejder i butikken glæder sig over at der
kommer penge i kassen, som de kan
give til arbejdet i Asien og Afrika. Og
de, som derude modtager pengene –
eller nyder godt af deres anvendelse
– glæder sig. Pengene strækker langt
i Bangladesh, Nigeria, Nepal, Centralafrika, Mali og hvor SudanMissionen
og Danmission i øvrigt arbejder.
Nu har Genbrugsland eksisteret i 2
måneder.
Kirkebladets
udsendte
medarbejder har fået et par stykker til
at standse op og svare på spørgsmål.
Hanne Gram Larsen, du var med til
at drive den lille ”Kvaglund Genbrug”, hvorfor gik du med til at
oprette Genbrugsland?
- Muligheden for et ”Genbrugsland” i
Esbjerg var en stor og spændende
udfordring. Tænk, om vi med Genbrugsland ville kunne skabe mulighed
for et overskud, som man virkelig kan
se nytteværdien af. Vi ved godt, at
alle bidrag tæller, men når vi ser, at
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der kan sendes et overskud til missionsarbejdet på flere hundrede tusinde kroner, så må man altså tage
udfordringen op.
Karin Blok Kristensen var leder af
den gamle butik, og nu af den nye;
hun får samme spørgsmål: Hvorfor
gik du med til at oprette Genbrugsland?
- Jeg så Genbrugsland som et spændende projekt, kontakt til mange mennesker, - mange medarbejdere der får
noget værdifuldt at fylde deres hverdag med. Og et større overskud end
tidligere, hvor vi kæmpede for bare at
få huslejen ind.
- Jeg har fundet ud af, at glæden ved
at arbejde i Genbrugsland er meget
større end i den tidligere lille butik. Vi
oplever at det nytter. Og folk har modtaget os positivt. Jo større overskud,
jo større glæde.
Hvad betyder det for dig at kunne støtte arbejdet i Asien og Afrika?
Hanne: - Der er en skæv fordeling af
verdens goder. Vi her i Danmark bor i
et "smørhul". Alligevel giver de fleste
af os kun af vores overflod. Samtidig
sidder vi med lidt dårlig samvittighed,

for vi véd at behovet er stort. Men når
man så hører om hvor langt vore
gaver rækker i Afrika og Asien, så
giver det en glæde at kunne yde
både arbejde, penge og tid. Bibelen
opfordrer os til at give, og til at give
med glæde. ”Gud elsker en glad
giver”, står der.
Karin: - Det er helt fantastisk at vi i
Danmark smider så meget væk og at
det kan omsættes i penge til andre,
der har brug for hjælp. Tænk at jeg
kun skal stille min arbejdskraft til
rådighed.
Hvad synes du er det vigtigste i Asien og Afrika: kirkearbejde eller socialt- og sundhedsarbejde?
Både Karin og Hanne mener, at det
hører sammen. Mission er at hjælpe
med hjerte, mund og hænder. Kirkeligt og diakonalt arbejde må gå hånd i
hånd. Begge dele er vigtige. Det kan
vi også lære af Jesus. Han forkyndte
det glade budskab - og han havde
også omsorg for menneskenes sundhed og vel.
Bodil Olsen er ny medarbejder. Hun
kom, fordi der blev delt løbesedler
ud i området om den nye butik og
om at der var brug for medarbejdere.
- Det er så godt at komme ud og
snakke med andre, så man ikke gror
fast derhjemme. Jeg kan rigtig godt
lide det. Jeg kan også godt lide at
arbejdet hjælper andre. Særligt børn.
Jeg synes børn alle steder i verden
skal have lov at komme i skole. Og
have mad i maven hver dag. Jeg
kendte ikke specielt til den slags hjælpearbejde. Jeg håber for butikken at
den må få et rigtigt godt ry, så folk vil
komme igen. Det er sjovest når der
om aftenen er rigtig mange penge i
kassen – så oplever vi, at vi har
præsteret noget, vi kan være stolte af.
Annett Morsing er også ny medarbejder. Hun har tidligere arbejdet i
en genbrugsbutik. Der oplevede hun
at det ”lige var hende”, det med

genbrug. Og så kom sedlen ind ad
døren.
- Jeg skyndte mig at ringe og blev
antaget. Det er bare så godt at være
her. God atmosfære. Spændende glade mennesker, både kunderne og
medarbejderne.
- Det med at hjælpe betyder meget
for mig. Vi ser tit på TV, at børn lider.
Kan vi gennem dette her arbejde
hjælpe børn, er det særligt godt.
- Det med kirke og kristendom betød
ikke så meget for mig tidligere, men
det gør det nu. Særligt efter min søns
død. Dét vi hører på medarbejdermøderne om den slags, er også noget
jeg har brug for.
- Frivilligt arbejde er meget bedre end
det man får løn for. På en arbejdsplads kan der være et hårdt miljø. Jeg
har været førtidspensionist i 10 år, og
i alle årene har jeg været med i frivilligt arbejde. Her i butikken kommer vi
hinanden ved på en vidunderlig
måde. Og vi kan snakke med kunderne og gøre dem glade. At der bliver
solgt meget og kommer et stort overskud styrker selvværdet og gør at det
er ekstra sjovt.
Medarbejderne glæder sig over
de gode rammer og pladsen til at
præsentere varerne
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Gospelkoncert
med Lillian Boutté
For fuld musik er Lillian Boutté igen på plakaten i Kvaglund
Kirke torsdag 13. januar 2005, kl. 19.30.
Sidste gang Lillian Boutté gav koncert i kirken, var der fuldt
hus, og derfor glæder vi os til den kommende gospelkoncert.
Lige fra sin tidlige studietid i New Orleans var det tydeligt, at
Lillian Boutté var og er en talentfuld gospelsangerinde.
Repertoiret blev udvidet med jazz, rhythm & blues og
swing. Faktisk er hun den første person efter Louis Armstrong, der er udnævnt til hjembyens musikalske ambassadør (i 1986). Ud over indspilning af flere plader, har hun
også arbejdet sammen med store navne som Billie Holliday
og Aretha Franklin.
Lillian Boutté akkompagneres af bandet Burich-L´Etienne
New Orleans Ensemble. Dette band håndterer instrumenterne clarinet, alto-& tenorsax, trombone, piano, bas og trommer. Det er et internationalt sammensat band med meget
rutinerede musikere. De har turneret i Europa i flere år.
Entré: kr. 80,00. Billetter kan købes i forsalg i kirkens
kontor fra 3. januar 2005, i tidsrummet 10-12.
Resterende billetter sælges ved indgangen og dørene
åbnes 13. januar kl. 18.45.

Lær os at bede - sammen
Under dette tema samles kristne mennesker jorden over, lige
efter nytår. Evangelisk Alliance står bag initiativet på verdensplan, hvor kristne alle vegne går sammen og beder for
bestemte emner. Vi vil så gerne styre vort liv og vor egen verden. Men vi må tit erkende, at vi dybest set ikke har kontrol
over ret meget. Vi kender ikke sandheden om dagen i morgen,
og derfor beder vi sammen. Gud lytter til sine børns bønner,
og bønnen gør noget dybt inde i os selv, som giver os mod til
at leve den ukendte dag i morgen. I hverdagens jag går vi ofte
glip af bønnens dybde og fortrolighed. Brug anledningen på
nedennævnte aftener til at opleve fællesskabet. Dagenes
undertemaer er hentet fra bønnen Fadervor.
Søndag 2. januar kl. 19.00 i Frelsens Hær, Skolegade 55 v/Poul Erik Kammersgaard
Mandag 3. januar kl. 19.00 i Metodistkirken, Norgesgade 38 v/Jens Fischer-Nielsen
Tirsdag 4. januar kl. 19.00 i Baptistkirken, Ravnsbjergvej 6, Sønderris v/Søvang Jacobsen
Onsdag 5. januar kl. 19.00 i Apostolsk Kirke, Nørrebrogade 67 v/Bent Skovhus Christensen
Torsdag 6. januar kl. 19.00 i Effata, Fredensgade 12 v/Knut Bjarne Jørgensen
Fredag 7. januar kl. 19.00 Ungdomsaften i Pinsekirken, Bjarkesgade 2 v/unge fra kirkerne
Lørdag 8. januar kl. 19.00 i Sædden Kirke, Fyrvej 30 v/Ben Eli Dam
Søndag 9. januar kl. 19.00 i Kvaglund Kirke, Kvaglundparken 18 v/Bent Laadal-Madsen
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Aftener med
salmesang
Danmark fik en ny salmebog i pinsen
2003, og vi bruger den også i
Kvaglund Kirke. Udvendig er der ikke
den store forskel, men indvendig er
der sket mange ændringer. Nogle af
salmerne i den gamle salmebog er
taget ud, andre er der ændret i. Og så
er der kommet mange nye salmer
med i den nye.
Vi kan ikke nøjes med kun at synge
de kendte salmer
Under gudstjenesterne, er salmerne
en meget vigtig del af det, der foregår.
For når vi synger, er vi alle sammen
med. I det mindste burde det være
sådan!
Men somme tider har præsten og
organisten valgt salmer og melodier,
som kirkegængerne ikke kender. Det
er nemlig svært at synge med på
ukendte salmer. Men skal vi virkelig
nøjes med bare at vælge salmer
blandt de 100 mest kendte numre?

Salmesangsaftener - for dem,
der vil lære flere salmer
Den nye salmebog har hele 791 numre. Det ville være dejligt at lære så
mange som muligt af dem. I løbet af
to aftener kan vi nå at få et vist overblik over den nye salmebog, ved at
synge både kendte og ukendte salmer.
Datoerne for de to første aftener i
januar og februar bliver:
Torsdag den 20. januar
og torsdag den 10. februar 2005,
- begge aftener kl. 19.00-21.00
Alle interesserede er velkomne - man
behøver ikke at være specielt god til
at synge for at kunne være med. Aftenerne ledes af Georg Græsholt, og
kirkens organist Lene Kastrup leverer
musikken.

for teenagere
T’n’T

Extreme Events -

Teens ’n Truth
Extreme Event

Der kan ske alt muligt - næsten! Der
er fuld fart på hele aftenen!
Er du teenager må du ikke gå glip af
disse aftener. Næste aften bliver fredag 3. december og vi starter
kl. 19.00.

Noget du vil vide? Så sms/ring til
Anders på 40 82 56 80 - eller til Silas
på tlf. 61 26 81 61.
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International Christian Group

Mandag den 6.
kl. 18.00

Juleaften
Georg Græsholt
Jens Fischer-Nielsen
Fælles juleaften

Januar

Fredag den 31. Nytårsaften
kl. 22.30
Jens Fischer-Nielsen

Søndag den 16. 2. juledag
kl. 10.30
Jens Fischer-Nielsen ☺

Lørdag den 25. Juledag
kl. 10.30
Georg Græsholt ☺

Fredag den 24.
kl. 15.00
kl. 16.30
kl. 17.30

Søndag den 19. 4. søndag i advent
kl. 10.30
Jens Fischer-Nielsen ☺

Søndag den 12. 3. søndag i advent
kl. 10.30
Jens Fischer-Nielsen ☺
kl. 16.00
Adventskoncert

2. søndag i advent
Jens Fischer-Nielsen ☺

Søndag den 5.
kl. 10.30

December

Fastelavn
Georg Græsholt Familiegudstjeneste

Søndag den 6.
kl. 10.30

Børn
Børn er altid velkomne i kirkens søndagsbørneklub under
prædikenen ved de gudstjenester, der er mærket med ☺

Mandag den 28.
kl. 18.00
International Christian Group

Søndag den 27. 3. søndag i fasten
kl. 10.30
Georg Græsholt ☺

Fredag den 25.
kl. 18.00
Fælles Spiseaften

Tirsdag den 22.
kl. 19.30
Undervisningsaften om Troen på Gud

Søndag den 20. 2. søndag i fasten
kl. 10.30
Jens Fischer-Nielsen ☺

Mandag den 14.
kl. 18.00
International Christian Group

Søndag den 13. 1. søndag i fasten
kl. 10.30
Jens Fischer-Nielsen ☺

Torsdag den 10.
kl. 19.00
Salmesangsaften

Undervisningsaften om Troen på Gud

Tirsdag den 1.
kl. 19.30

Februar

Kirkekalender · dec. - jan. - feb. 2004/05
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Hellig 3 kongers søndag
Jens Fischer-Nielsen ☺

Hellig 3 kongers aften
Jørgen Nørgaard Petersen
og Jens Fischer-Nielsen

1. søndag efter Hellig 3 konger
Jens Fischer-Nielsen ☺
Bent Laadal-Madsen
og Jens Fischer-Nielsen
Afslutningsgudstjeneste for Evangelisk
Alliance bedeuge

Søndag den 2.
kl. 10.30

Onsdag den 5.
kl. 19.00

Søndag den 9.
kl. 10.30
kl. 19.00

Mandag den 31.
kl. 18.00
International Christian Group

Søndag den 30. Seksagesima
kl. 10.30
Jens Fischer-Nielsen ☺

Tirsdag den 25.
kl. 19.30
Undervisningsaften om Troen på Gud

Søndag den 23. Septuagesima
kl. 10.30
Jens Fischer-Nielsen ☺

Fredag den 21.
kl. 18.00
Fælles Spiseaften

Torsdag den 20.
kl. 19.00
Salmesangsaften

Mandag den 17.
kl. 18.00
International Christian Group

Søndag den 16. Sidste søndag efter Hellig 3 konger
kl. 10.30
Georg Græsholt ☺

Torsdag den 13.
kl. 19.30
Gospelkoncert med Lillian Boutté

Nytårsdag
Georg Græsholt ☺

Lørdag den 1.
kl. 14.00

kl.
kl.
kl.
kl.

kl.
kl.
kl.
kl.
14.30
15.30
15.30
10.30

13-16
16-17
9.30
13-16

Ekstraordinær adventskoncert, bl.a. med flot klavermusik,
firhændig orgelmusik og sang. Et blandet repertoire, udført
af Judith Hedager, Jacob Asmussen, Lene Kastrup m.fl.

Søndag d. 12. december
kl. 16.00

Sid
s
nyt te

Mødestedet
Børnegospel
Kvindeklub
Mødestedet med
fællesspisning (kl. 13.30)
Bøn i kirken for menigheden
Børneklubben 1/2 4
Kirkekoret øver
Gudstjeneste med kirkekaffe

Adventskoncert

Torsdag
Torsdag
Torsdag
Søndag

Mandag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag

Faste ugedage:

Kirkebil
Ældre og gangbesværede tilbydes gratis kørsel til kirkens
gudstjenester og arrangementer. Bilen bestilles ved henvendelse til kirkens kontor kl. 10.00 og 12.00 på tlf.
75 14 10 66 eller direkte hos Taxa på tlf. 75 14 45 00.

Kirkekaffe
Der er kirkekaffe efter alle gudstjenester. Alle er velkomne
til at gå ind i menighedssalen til kaffe/te/vand. Hvis man
har tid, lyst og kræfter til at tage ansvar for kirkekaffen en
søndag, kan man skrive sig på en liste.

Besøgsvennerne
i Kvaglund
Ensom - aldrig sammen med nogen tiden snegler sig afsted den ene dag
efter den anden - der er aldrig nogen,
der kigger ind - kun urets tik tak fortæller, at dagen skrider fremad.
Vi véd det godt, alle sammen! Rundt
omkring sidder der mennesker og skriger
af ensomhed! Der er flere måder at forholde sig til ensomme mennesker på:
”Hvad rager det egentlig mig? Der er jo
nok en grund til, at ingen gider besøge
dem, og at de er blevet ensomme!” - eller
du kan sige ”Jeg ved godt, der er mange
ensomme rundt omkring. Det kunne da
være fint, hvis de kunne få besøg bare en
gang imellem af en ven eller deres egne
børn!” Der er også denne mulighed: ”Når
nu der er så mange ensomme mennesker
rundt omkring, så er der sikkert også én
lige i nærheden, som jeg kan være noget
for! Om ikke andet, så kan det da komme

Troen på Gud
5 Undervisningsaftener om troen ved
sognepræst Jens Fischer-Nielsen i
foråret 2005
Hvad er det centrale i den kristne tro?
Hvordan er forholdet mellem tro og tvivl?
Hvad er forskellen på den kristne tro og
sekters og nyreligiøsitens tro? Hvorfor har
Gud tre navne, og hvad ligger der bag?
Hvor alvorligt skal vi tage Jesu udfordringer som ”Elsk din næste som dig selv”?
Hvad skal der til for at være en kristen i
dag? Til sidst sættes fokus på Guds Ånd,
Guds ord og bøn.
Tirsdag 25. januar kl. 19.30 Tro - om de
centrale emner i den kristne tro
Tirsdag 1. februar kl. 19.30 Gud, Jesus,
Helligånden - om Guds navne
Tirsdag 22. februar kl. 19.30 Jesu lære er
fyldt med udfordringer - om livets mening
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an på en prøve!”. Hvis du tænker sådan,
så gør noget ved det! Vi vil gerne være
knudepunktet, der skaber kontakt mellem besøgsvenner og besøgsværter. Der
er ikke mange krav, der stilles for at melde sig:
• For at blive besøgsven, skal du kunne
tale med mennesker om deres liv,
hjælpe med små hverdagsopgaver
(ikke rengøringsarbejde!), gå en tur
med besøgsværten eller hvad I som
venner bliver enige om at gøre sammen.
• Besøgsværten skal være hjemme på
de aftalte tidspunkt, hvor vennen kommer forbi.
Ring til sognemedhjælper Vagn Dahl
Nielsen på tlf. 24 45 40 66 eller kig ind
i kirken.

Tirsdag 1. marts kl. 19.30 Kristen i dag om de første kristne og om kirken i dag.
Tirsdag 8. marts kl. 19.30 Kraft og styrke
i dagligdagen - om Guds Ånd, ordet og
bønnen.
Fem aftener hvor vi begynder fra bunden og
stiller de mest elementære spørgsmål for at
få styr på noget af det grundlæggende. Der
kan være mange grunde til at du vil være
med på disse aftener: Du er måske døbt og
ladet dine børn døbe, men føler, at du ikke
har styr på kristentroen. Eller måske har du
overvejet dit tilhørsforhold til kirken, – for
hvor vigtigt er det med troen. Det kan også
være at dit barn går til konfirmationsforberedelse og stiller mange spørgsmål. Eller . . .
ja, begrundelserne kan være mange.
Du er velkommen til undervisningsaftenerne
og deltagelse er gratis. Kaffe/te/vand kan
købes. Tilmelding inden 20. januar til 7514
1066 eller 7514 3529 - evt. eller e-mail til
jensfn@kvaglundkirke.dk

foråret 2005

Fokus på Asien
- Fælles Spiseaftener

Det bedste og mest spændende
mad i Esbjerg og omegn - krydret
med multi-etniske mennesker og
emner. Det er vigtige dele af indholdet i kirkens Fælles Spiseaftener.
Her kommer mennesker både fra
Danmark og mange forskellige lande
rundt omkring på jorden. Vi sætter
fokus på den største verdensdel i
foråret 2005. En verdensdel, hvor
over halvdelen af jordens befolkning bor.
Kl. 18.00 er der fælles spisning fra det
store internationale buffét. Hver familie eller gruppe medbringer mad, der
svarer til familiens (eller gruppens)
antal personer.
Kl. 19.00 er der børneforkyndelse
med sange og historier for børn fra 0 90 år.
Kl. 19.30 deles børn og voksne. Der
er et specielt program for hhv. børn
og voksne.
Fredag 21. januar Indonesien - folk

og kultur, landet lige nu v/Agoes B.
Poerwanto
Fredag 25. februar Pakistan - folk og
kultur, kvinde og mand v/ Shahid og
Sadaf Gulzar
Alle aftener slutter med fælles aftensang, te og kaffe. Gratis deltagelse
(bortset fra den medbragte mad). Alle
er velkomne.
Der er også planlagt Fælles Spiseaften til torsdag 24. marts (skærtorsdag), med nadvergudstjeneste; fredag
15. april; og torsdag 5. maj er der
familieudflugt om eftermiddagen.

Det nye menighedsråd
Den første søndag i advent var første
dag for de nye menighedsråd rundt
om i Danmark. Menighedsrådene er
valgt for de kommende fire år.
Til menighedsrådsvalg kan opstilles
flere lister, som sognebørnene (medlemmer af folkekirken i de enkelte sogne) kan stemme imellem. I Kvaglund
sogn har der i årevis været tradition
for det såkaldte ”aftalevalg”, der i praksis betyder, at der kun har været indleveret 1 opstillingsliste før fristens
udløb. Således var det også ved dette
valg, og derfor var valget allerede
afgjort 28. september kl. 19.00. Det
var sidste afleveringsfrist for opstillingslister.

Følgende blev valgt til menighedsrådet (opstillet efter stemmetal): Karin
Blok Kristensen, Gladys Bediako Bruun, Poul Martin A. Nielsen (ny), Mai-Brit
Hebsgaard (ny), Leif Kærgaard (ny),
Kurt Nørgaard Pedersen, Verner Fonnesbæk, Hanne Gram Larsen (ny),
Anni Kathrine Lodberg og Svend Bjerrum Jensen. Adresser og telefonnumre findes nederst på side 2.
Ved redaktionens slutning har menighedsrådet for de kommende fire år
ikke konstitueret sig, men vi ønsker
rådsmedlemmerne til lykke med valget, og ønsker Guds velsignelse over
arbejdet.
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Fælles
Juleaften

2004

Julen er hjerternes fest - julens er
familiernes fest - julen er glædens
fest - julen er børnenes fest.
Kært barn har mange navne, og derfor
har vi også mange navne for julen.
Mange danskere holder fast i, at juleaften holdes i familiens kreds. Men der
er også andre måder at være sammen
på - for eksempel at tage med til en
fælles juleaften.
Alle er velkomne
Den fælles juleaften i Kvaglund Kirkes
mødesal er for alle, som har lyst til at
være sammen med andre på juleaften,
24. december.

sten før arrangementet, men det kan
anbefales. Menuen bliver helt efter de
danske traditioner: andebryst og
flæskesteg samt risalamande med kirsebærsovs. Vi forsøger at lægge vægt
på alle de gamle traditioner, som en
god dansk juleaften i familiens skød
sædvanligvis indeholder. Det bliver en
festlig, hyggelig, glædelig aften med
julemad og lækkerier, gaver, dans om
juletræet, juleevangelium, julesalmer
osv. Vi tilbyder også mulighed for
hjemtransport efter julearrangementet.

Juletraditioner
Selve julearrangementet begynder kl.
17.30 og slutter kl. 22.30. Det er valgfrit om man vil med til julegudstjene-

Tilmelding inden 15. december
Det koster kr. 125 pr. voksen at være
med, børn halv pris. Betalingen afleveres ved tilmeldingen på kirkens kontor
hverdage kl. 10.00-12.00 eller i ”Mødestedet”, Kvaglund Kirke, mandag og
torsdag kl. 13-16.

Genbrugsland

Mødestedet

Kvaglund Centeret
Tlf. 75 14 12 14
Mandag til fredag kl. 10 -17

Udvalget er større end du tror!

TING & SAGER,
TØJ - MØBLER
Giv os det du ikke har brug for mere.
Vi modtager med tak: Ting, tøj, lysestumper, frimærker, legetøj, glas, porcelæn, køkkenudstyr, møbler o.s.v.

Vi mangler medarbejdere !
Hvis du har lyst til at være
frivillig medarbejder så kontakt
Karin Blok Kristensen på tlf. 2360 9953
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- åbent for alle på mandage og
torsdage kl. 13.00-16.00 i
Kvaglund Kirke
Kom ind og få en kop kaffe eller
te, læs dagens avis, søg informationer på internettet, få et spil med
andre gæster - eller en god snak!
Er du træt af at spise alene? Hver
torsdag kl. 13.30 kan
du spise et måltid
god varm mad i selskab med andre.

TirsdagsCafé
Hver tirsdag eftermiddag er der kaffe
og te på kanderne i Kvaglund Kirke.
Kom indenfor og være med i fællesskabet og få inspiration til hverdagen.
Kaffen er klar kl. 14.30, og efter en
sang eller salme begynder eftermiddagens program.
Tirsdag 7. dec.
Julebanko - tag en gave (værdi ca. 20
kr.) med til bankospillet
Tirsdag 14. dec.
Aktivitetsgrupper: bibelgruppe, Bangladesh-kreds, spil og snak, pc.

Tirsdag 21. dec.
Julefilm og julehygge
Tirsdag 28. dec.
Juleferie
Tirsdag 6. januar
Første TirsdagsCafé i 2005
Programmet for foråret 2005 kan fås i
kirken, og sendes til interesserede
ved henvendelse til kirkens kontor, tlf.
75 14 10 66.

Børn maler
kæmpemaleri,
søndag
31. oktober

Børn i kirken
I løbet af ugen har Kvaglund Kirke flere
tilbud til børn. Det vigtigste er faktisk at
børnene er med, og synes det er godt
og sjovt at være en del af aktiviteterne.
•
•

•

Børneprogram hver søndag under
gudstjenesten - for alle børn
Børnegospel hver tirsdag
kl. 16.00-17.00 - for børn fra
1., 2. og 3. klasse - ring til
tlf. 22 15 52 32 og snak med Lene
Klub 1⁄2 4 hver torsdag kl. 15.30
- for børn på 6, 7, 8 og 9 år
- ring til tlf. 22 45 40 66 og snak
med Vagn

Der er altid voksne ledere til børneaktiviteterne.

Børn, der gerne vil med i kirkens kor,
bedes henvende sig til organist Lene
Kastrup på tlf. 22 15 52 32 og tale med
hende om øve-tidspunkter m.m.

Billede fra BUSK-dagen,
søndag 31. oktober
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Tlf.nr.
Adresse:
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Alder:

Her er to tegninger, som ser ens ud, men hvis du kigger godt efter, kan du finde
10 steder, hvor tegningerne er forskellige. Du kan finde historien, der passer til
tegningen i Mattæus-evangeliet, kapitel 13, vers 47-50. Sæt en ring omkring
forskellene på den venstre tegning.

Navn:

Find forskellen på disse to tegninger!

Skriv dit navn, alder, adresse og telefonnummer nederst, og aflever løsningen til kirkens kontor senest
1. februar 2005. Så deltager du i lodtrækningen om en børnebibel.

Bø
/ rnesiden

Kirkelige Netværk
FDF 7. Kreds – Fritid med indhold!
Vi mødes alle sammen i “Den gamle Kirke”
hver mandag fra 18.30 til 20.00.
Kontaktpersoner: Mai-Brit Hebsgaard,
Fyrrelunden 31, tlf. 7514 3164
Karsten Brix, Elmegade 33, Bramming,
tlf. 7656 0047
Se også FDFs hjemmeside www.fdf.dk/Esbjerg7

TirsdagsCafé
Åben hver tirsdag kl. 14.30. Lige uger er der
et spændende fælles program. Ulige uger
skiftes der mellem hyggeeftermiddage og
aktivitetsgruppe-eftermiddage.
Yderligere oplysninger på kirkens kontor
7514 1066.

Fælles spiseaftener
KFUM-Spejderne, Kvaglund gruppe
KFUM-spejderne, Kvaglund gruppe
Spejderlokalet på Egelunden 7
Bævere (bhv og 1. kl.) møder onsdage
kl. 18.30-19.45.
Ulve (2.-3. kl.) møder mandage
kl. 18.30-20.00.
Spejderhytten på Højdevej 10
Juniorspejdere (4.-5. kl.) møder onsdage
kl. 18.30-20.00.
Spejdere (6.-10. kl.) møder onsdage
kl. 18.30-20.00.
Gruppeleder: Jens Morten Frederiksen,
Daddellunden 14, tlf. 75470071

Anonyme Narkomaner
Mandage kl. 19.15-20.30 og onsdage kl.
19.30-20.30. Na-anon, pårørende til misbrugere, mandage kl. 19.30-20.30 i Kvaglund Kirke.

Børnegospel
Øver i kirkens kor-lokale tirsdage
kl. 16.00-17.00. Leder og dirigent:
Lene Kastrup 2215 5232

Kirkekor
Leder: Organist Lene Kastrup, tlf. 2215 5232.

Voksenkoret “Praise”
Kontaktperson: Organist Lene Kastrup,
tlf. 2215 5232.

Fællesskabsgrupper
Fællesskabsgrupper er kristne grupper for
familier og enlige, hvor der lægges vægt på
lovsang, bøn, kristen undervisning og den
enkeltes vækst som kristen.
Vil du være med så kontakt Berith Nord Hansen på tlf. 7545 7680. Eller en af nedenstående kontaktpersoner.
Gruppe 1: Gladys Bruun og Elsebeth & Jens
Fischer-Nielsen tlf. 7514 3529
Gruppe 2: Inger og Poul Martin Nielsen tlf.
7547 0244 Berit Nord Hansen 7545 7680
Gruppe 3: Hanne Gram Larsen 7514 1705.
Karin Blok Kristensen: 7514 1391
Gruppe 4: Bibelstudiegruppe. Kristian Assenholt, 7514 2419

Fælles spiseaftener i kirkens mødesal en fredag i måneden. Det er kl. 18 og det er både
for børn og voksne.
Program ligger i våbenhuset. Det kan også
rekvireres på tlf. 7514 1066.

”Mødestedet” i Kvaglund Kirke
Åbent hver mandag og torsdag kl. 13.0016.00. Der er åbent for alle. På torsdage spisning kl. 13.30.

International Christian Group
You’ll find programme folders in the church.
For further information, please call Vagn Dahl
Nielsen, phone 2445 4066 or look at the
website www.kvaglundkirke.dk

Klub 1/2 4
I den gamle kirke Børne- og Ungdomshuset
torsdage kl. 15.30-17.
Kontaktperson: Vagn Dahl Nielsen 2445 4066

Ungdomsgruppe
Mødes rundt omkring på forskellige steder
hver torsdag aften kl. 19.00-21.30.
Kontaktperson: Kathrine Serner-Pedersen,
tlf. 7511 7416

Kvindeklub
Hver torsdag kl. 9.30-11.30.
Kontaktperson: Inger Nielsen, tlf. 7547 0244.

Bøn for menigheden
Hver torsdag kl. 14.30-15.00 i kirkerummet.
Alle kan komme. Kontaktperson:
Hanne Gram Larsen 7514 1066.

Teen-aktiviteter
For gamle og nye konfirmander og alle andre
teenagers. Ledergruppe med Silas SernerPedersen i spidsen. Tlf. 7511 7416 / 6126
8161. Du kan komme på SMS listen, så du
bliver informeret om alle aktiviteter.
Kontakt Anders på 4082 5680.
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ADVENTSMARKED
Adventskranse - juledekorationer lys - musik - sang - tombola den hyggelige café - tryllekunstner
Nu er tiden kommet, hvor juleforberedelserne sætter ind for alvor. Vi kalder
det adventstiden.
Lørdag 27. november kl. 10.00 åbner årets adventsmarked i Kvaglund Kirke.
Her er der virkelig mulighed for at finde alle de kendte elementer - med justeringer og ændringer - som alle husker fra sidste år. Søndag begynder adventsmarkedet kl. ca. 12.00 (efter gudstjenesten). Begge dage lukkes kl. 16.00.
Besøg boderne fra KFUM-spejderne, FDF, Klub 1⁄2 4, kirkens kor, TirsdagsCaféen, Kvindeklubben og kirkens bogsalg. Vind en flot præmie - køb en dejlig
ting med hjem. Alle har spændende ting at tilbyde. Til børnene er der mulighed for at bruge tiden i LegeHjørnet mens mor og far kigger rundt - se opførelsen af eventyret ”Kejserens nye klæder” (i en sjov udgave med en tryllekunstner) eller se en film! Der er masser af plads til børn.
Når I trænger til at hvile jer og noget at styrke jer på, så har Caféen åben med
en masse lækkerier til munden: lune frikadeller med rødkål, pølser med kartoffelsalat, ris alamande, æblekage, kaffe, te og sodavand! Der er noget for
alle!
Søndag eftermiddag er der adventskoncert, hvor hele tre kor medvirker. Det
drejer sig om kirkens kor, Børnegospel og voksenkoret Praise. De synger sange og salmer, som hører til i advents- og juletiden.
Stik hovedet indenfor og få en god start på adventen - og støt gennem dit køb
forskellige formål, f.eks. kvindearbejde i Nigeria og kirkeligt børne- og ungdomsarbejde.

Lørdag 27. november

Søndag 28. november

kl. 10.00 Adventsmarkedet åbner
Boder, Café og LegeHjørnet åbner

kl.10.30
kl.12.00
(ca.)

kl. 12.00 FDF Tambourkorps marcherer
rundt og spiller
kl. 13.30 Kejserens nye klæder
v/tryllekunstner Jørgen Johansen
kl. 14.30 Tegnefilm
kl. 16.00 Adventsmarkedet lukker

kl.14.00

kl.14.45
kl.16.00

Familiegudstjeneste
Adventsmarkedet åbner.
Boder, Café og LegeHjørnet
åbner
Adventskoncert ved
kirkekor, Børnegospel og
Praise
Familiefilm
Adventsmarkedet lukker
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