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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
Formand
Næstformand
Kirkeværge
Øvrige medlemmer

1. suppleant

Karin Blok Kristensen, Lindelunden 53, tlf. 75141391
e-mail: karinbk@kvaglundkirke.dk
Gladys Bediako Bruun, Egekrattet 10 st.tv.,
Verner Fonnesbæk, Fyrrelunden 41, tlf. 75142458
Grethe Andersen, Birkekrattet 13 1.tv., tlf. 75145305
Holger Bertelsen, Kastanielunden 57, tlf. 75142348
Anni Lodberg, Slåenvej 81, tlf. 75132970
Carl Erik Pedersen, Hassellunden 43, tlf. 75141092
Kurt Nørgaard Pedersen, Hassellunden 7, tlf. 75145070
Hanne Præst, Kastanielunden 4, tlf. 75140860
Hans Jørgen Nielsen, Lindelunden 80, tlf. 75142787
Svend Bjerrum Jensen, Gabelsparken 25, Bramming, tlf. 75144661

Redaktion af dette blad Vagn Dahl Nielsen og Jens Fischer-Nielsen (ansvarshavende redaktør).
Næste kirkeblad udkommer den 1. september 2004.
Indlæg afleveres på kirkens kontor senest den 1. august.
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Jeg er med jer
alle dage
Af Jens Fischer-Nielsen
Jesu afskedshilsen til disciplene
lød: ”Jeg er med jer alle dage indtil
verdens ende.”
Han viste sig efter opstandelsen
Når dette kirkeblad udkommer er det
Pinse. 50 dage før var det Påske. Der
mindedes vi Jesu død (Langfredag)
og fejrede hans opstandelse (Påskedag). 40 dage efter Påske kom Kristi
Himmelfartsdag. I perioden mellem
Påske og Kristi Himmelfartsdag hørte
vi i kirken om de mange gange, hvor
Jesus viste sig for disciplene efter han
var opstået fra de døde.
Disse visninger kulminerer med afskeden på Kriti Himmelfartsdag, hvor
han siger: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og
gør alle folkeslagene til mine disciple,
idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I
lærer dem at holde alt det, som jeg
har befalet jer. Og se, jeg er med jer
alle dage indtil verdens ende.« (Matt.
28,18-20)
Korset og graven er tom,
Jesus stod op og han lever
Men han tog jo afsked. Hvordan kan
han så være med dem alle dage? Ved
sin ånd, Helligånden!
I en børnesang synger vi ”Korset er
tomt, graven er tom, Jesus stod op
og han lever”.
Efter afskeden og himmelfarten stod
disciplene med en stor arbejdsordre,
men de havde ikke kraft og styrke til
at udføre den. ”Gå derfor hen og gør
alle folkeslagene til mine disciple!” …
Det var noget af en mundfuld. Kraften

og styrken får de på pinsedagen,
hvor Helligånden kommer over dem.
Og derefter er han hos disciplene ved
Helligånden – og han er her stadig.
Disciplene er alle dem i de to tusinde
år op til nu, som er knyttet til Jesus
gennem dåben og troen.
Han er med os! Han lever iblandt os!
Fra kirkens ”festhalvår” er vi nu gået
ind i det ”festløse halvår”. Men det er
dog søndag hver uge. Og der skal vi
høre om og fejre at vores Herre og
Frelser er med os alle dage. Dvs.
både triste dage og glade dage. Både
travle dage og slappe-a’-dage. Både
når der er fest og hverdag. Prøv at
tænke på hans nærvær i dit liv! Prøv
at leve med ham som din ven i hverdagen. På de næste par sider får du
hjælp til at leve dit liv i Jesu nærhed.
Man kan godt sige at man slet ikke
kan slippe for at leve i hans nærvær.
For han er nær alle steder. Det er på
en måde næsten det samme som i et
proforma ægteskab. Man kan godt
formelt være gift uden at have noget
med hinanden at gøre, men der er
ikke meget sjov ved det. Kristenlivet
er der heller ikke meget sjov ved,
hvis det kun er proforma.
Jesus, den opstandne Herre og Frelser, ønsker dit nærvær, dit venskab,
dit følgeskab. Giver du det kan han
meget lettere fylde sin mening og velsignelse ind i dit liv. Og så bliver det
hele meget ”sjovere” (meningsfyldt og
glædeligt).

Jens Fischer-Nielsen
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Er det muligt at få en
fast forbindelse til Gud?
Lectio Divina - en ældgammel model for bøn.
af cand. teol. Peter Søndergaard, Århus
Jeg tror på Gud. At han er der. Men
hvordan får jeg lige forbindelse til
ham? Nogle siger at de snakker med
Gud, ligesom en dialog mellem to
gode venner. Hvordan skulle det
nogensinde blive virkelighed for
mig? Nej, det er vist ikke noget der
kunne ske for mig.
Sådan er vi nok mange, der på et
eller andet tidspunkt har tænkt. Vi
tænker, at det ville være rigtigt godt
for os, at få lidt mere
kontakt med

Gud,
men
hvordan skulle det lige
kunne ske? Det er interessant at se
at de samme spørgsmål har kristne
haft de sidste par tusind år. Et af de
vigtigste svar er en gammel tradition
fra munke og nonners åndelige liv,
kaldet ”Lectio Divina”, som simpelthen betyder ”åndelig læsning”. I de
sidste 1500 år har denne praksis
været en af de mest grundlæggende
discipliner i klosterlivet. Denne praksis er stadig i dag en fremragende
mulighed for at opleve en forbunden-
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hed med Gud, som vi er mange, der
længes efter.
Med ”Lectio Divina” får du en enkel
hjælp til at knytte Gud og din hverdag tættere sammen. Hjælp til, at en
daglig kort læsning i Guds ord,
Biblen, og bøn kan glide sammen til
en samtale, hvor Gud taler sit ord og
du svarer i bøn.
Der er 4 skridt i ”Lectio Divina”
1. Læs teksten: Vælg en kort bibeltekst, 5-10 vers, f.eks. i Salmernes
bog eller i Johannes Evangeliet, som
du læser højt for dig selv.
2. Tænk over teksten: Gentag og indlev dig i teksten. Prøv at gentage/genlæse teksten – eller dele af teksten.
Gerne flere gange, indtil du kan mærke at du er helt ”tilstede” i teksten. Du
kan også prøve at forestille dig, at
ordene er talt til dig – eller siges af dig
til Gud. Alt efter tekstens type. Du kan
prøve at sætte dit eget navn ind i teksten, så du fornemmer at Gud taler til
dig. Overvej: hvad er det Gud taler til
mig i dag, igennem denne tekst.
3. Bed: Giv Gud din respons i bøn.
Giv Gud din ærlige respons på sit
ord. Bed om at det, som du oplever
Gud netop har talt til dig, bliver til virkelighed i dit liv.
4. Stilhed: En tid til at hvile i Gud og
betragte Ham. Nogle gange kan du
opleve at blive ledt ind i en hvile,
hvor du betragter Kristi skønhed eller
særligt glæder dig over et aspekt ved
livet i Gud. Det er en gave som vi må
tage imod når den kommer. Dette fjerde skridt i ”Lectio Divina” er noget
som man engang imellem oplever.
Forvent ikke at det sker hver dag.

Lectio
Divina

B

4. Stilhed: En tid til at hvile i Gud og
betragte ham
3. Bed: Giv Gud din respons i bøn

2. Tænk over teksten: Gentag og indlev dig i teksten

1. Læs teksten

For eksempel læste jeg i dag Johannes Evangeliet Kap. 21, vers 15-17.
Det er teksten hvor Jesus efter sin
opstandelse (og Simon Peters tredobbelte fornægtelse af Jesus) spørger
Simon Peter tre gange ”Elsker du
mig?”.
1. Først læste jeg teksten højt for
mig selv to gange og forsøgte at
komme ind i tekstens univers.
Hvad sker der i teksten? Jeg lagde så mærke til, at det, som jeg
blev hængende ved, var at Simon
Peter bliver bedrøvet tredje gang
Jesus spørger ham: ”Elsker du
mig?”.
2. Jeg kunne mærke, at jeg også var
bedrøvet over min manglende
kærlighed til Jesus, når det virkelig
gælder. Jeg har også fornægtet
Jesus med mit liv, og nu kommer
Jesus for at rydde op i mit rod.
3. Jeg begyndte så at udtrykke disse
tanker til Jesus. Jeg forsøgte, i nogle få sætninger, at bringe min bedrøvelse til Jesus.

Nogle gange er det trøstende og
opmuntrende at lade Gud tale til sig
gennem Biblen. Andre gange vil Gud
påtale områder i vores liv, hvor vi har
brug for hans hjælp til at forandre os. I
alle tilfælde gør det en forskel i min
dag, om jeg har taget mig 10-20 min.
til at lytte til Guds ord, og derefter at
udtrykke overfor Gud, denne tiltale gør
ved mig midt i den hverdag jeg har.
Gud ønsker at blive din ven. En, som
du taler til, og en, som taler til dig.
Mange, mange helt almindelige mennesker har igennem tiderne oplevet at
Gud talte til dem igennem Biblen.
Gud inviterer dig ind i et sådant venskab. Jeg håber at Lectio Divina, med
dens fire enkle skridt, vil være en
hjælp på din vandring.
Peter Søndergaard har været i praktik
som præst i Kvaglund Kirke her i
foråret. Vi bad Peter om at skrive en
artikel til vort kirkeblad, og det er med
glæde vi bringer ovenstående spændende artikel med praktisk hjælp.

Sommerferie
En del af aktiviteterne ligger stille i sommerferieperioden. Ring til kontaktpersonerne for
aktiviteterne og spørg om hvornår sæsonen
slutter før sommerferien og begynder igen
efter sommerferien. Vi opfordrer jer til at tage
med på en af sommerens lejre (se side 10 -

programmer findes i kirkens våbenhus), hvor
i finder et kristent fællesskab, der passer til
jer.
Kirkens kontor er åbent alle dage (mandagfredag) hele sommeren igennem.
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Spændende
formiddage i
Kvindeklubben
Hver torsdag kl. 9.30 samles Kvindeklubben. Klubben tager et emne
op, som deltagerne taler om over en
kop kaffe eller te. Der er også altid
plads til en sang.
3. juni: Normer og traditioner
10. juni: Sommerafslutning
Kvindeklubben starter ny sæson
torsdag 2. september.

Mødestedet
Åbent for alle onsdag og torsdag
kl. 13-16 i Kvaglund Kirke
Kom ind og drik en kop kaffe/te,
læs dagens avis, skriv på computer, søg på internettet, sy på symaskinen, spil et spil eller
få en snak.
Spisning
Hvorfor altid spise
alene? Det er
hyggeligt at spise sammen
med andre.
Det har du
mulighed for hver torsdag kl.
13.30.

Ægteskabsskole
i efteråret
Sæt allerede nu krydser i kalenderen
ud for disse aftener, hvor vi fortsætter
undervisningsaftenerne om ægteskabet og de mange hjørner, som et par
kommer rundt i:
2. september, 7. oktober og 4. november ved psyko- og familieterapeut
Mads Peter Noer. Alle aftener holdes
møderne fra kl. 19.30-22.00
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Kvaglund Genbrug
Kvaglund Centeret
Tlf. 75 14 12 14
Mand. til fred. kl. 10.00-17.00
Udvalget er større end du tror!

TING & SAGER, TØJ, LYS
Giv os det du ikke har brug for
mere. Vi modtager med tak:
Ting, tøj, lysestumper, frimærker,
legetøj, glas, porcelæn,
køkkenudstyr o.s.v.
Hvis du har lyst til at være frivillig
medarbejder: Kontakt Karin Blok
Kristensen og få aftale om en
samtale i butikken.

Spændende
eftermiddage om tirsdagen
Hver tirsdag eftermiddag sker der
noget i Kvaglund Kirke kl. 14.30. Vi
begynder med en sang og en kop
kaffe (á 10 kr.)
1. juni: Aktivitetsgrupper:
Spil, håndarbejde, pc, Bibel
og snak.
8. juni: “Dr. Gud”. Vi ser et par af
udsendelserne fra DR2.
15. juni: Hyggeeftermiddag
10. aug.: Ferieoplevelser - forskellige
spændende indslag
17. aug.: Hyggeeftermiddag
24. aug.: Udflugt til Hjerting Kirke og
et hyggeligt kaffested i nærheden.
Vær ved kirken præcis kl.
14.30
31. aug.: Aktivitetsgrupper:
Spil, håndarbejde, pc, Bibel
og snak.

Årets konfirmander
7.a fra Kvaglundskolen, fredag 7. maj (Store Bededag)
ved Georg Græsholt

7.maj

Bagerste række fra venstre: Jonhard Hansen,
Simon Kongshøj Callesen,
Petur Drangberg Petersen,
Lasse Hesselvig Andersen,
Mikkel Lykke Kyed, Rune
Alexander Lauridsen, Kenneth Kristian Lauridsen,
Martin Østergaard, Daniel
Kirsten.
Forreste række fra venstre:
Marie Kathrine Juliane Ellen
Juaannaaraq Wille, Anne
Katrine Guldager Jepsen,
Charlotte Nielsen, Charlotte
Bruun, Johanne Camilla
Baslund Nielsen, Barbara
Magnusardottir Poulsen.

7.c fra Kvaglundskolen og 7 g fra Spangsbjergskolen,
søndag d. 9. maj ved Jens Fischer-Nielsen

9.maj

Bagerste række fra
venstre: Simon Damgaard
Dahlsen, Daniel Bjerregaard
Iversen, Nicolai Helsinghoff,
Jakob Jensen, Morten
Andersen, Christian Lund
Petersen, Mike Nielsen
Midterrækken fra venstre:
Michael Tved, Stefanie
Langvad Petersen, Michelle
Elisabeth Sole Pedersen,
Rita Klitaa Olesen, Ann Sophie Jeppesen Blidegn, Stephanie Malmborg Fabricius,
Glenn Nielsen Lindbæk.
Forrest række fra venstre:
Rikke Sabrina Nielsen, Cecilie Mohamadi Dollerup,
Anne Michelsen Jensen,
Janni Wille, Belinda Baagøe,
Camilla Olsen - og Nina
Vestergaard (ikke på billedet)

7

8

International Christian Group

Sogneeftermiddag - “Dr. Gud”

Ungdomsgruppen

1. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen ☺

Bustur til Slesvig (læs bagsiden)

Tirsdags-café - Hyggeeftermiddag

Extreme Event (Teengruppen)

2. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen ☺

Tirsdag 8.
kl. 14.30

Onsdag 9.
kl. 19.00

Søndag 13.
kl. 9.00

Søndag 13.
kl. 10.15

Tirsdag 15..
kl. 14.30

Fredag 18.
kl. 19.00

Søndag 20.
kl. 10.30

Trinitatis
Jens Fischer-Nielsen ☺
konfirmandindskrivning

Mandag 7.
kl. 18.00

Søndag 6.
kl. 10.30

International Christian Group

Tirsdags-café - Aktivitetsgrupper

Tirsdag 31.
kl. 14.30

12. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen ☺

Søndag 29.
kl. 10.30
Mandag 30.
kl. 18.00

Menighedsrådsmøde

Sogneeftermiddag - Udflugt til Hjerting
Kirke - kaffe - vær præcis

Torsdag 26.
kl. 19.00

Tirsdag 24.
kl. 14.30

11. søndag efter trinitatis
Georg Græsholt ☺

Fælles spiseaften

Fredag 20.
kl. 18.00
Søndag 22.
kl. 10.30

Tirsdags-café - hyggeeftermiddag

International Christian Group

10. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen ☺

Tirsdag 17.
kl. 14.30

Mandag 16.
kl. 18.00

Tirsdag 1.
kl. 14.30

Tirsdags-café - aktivitetsgrupper

Søndag 15.
kl. 10.30

Juni

Kirkekalender · juni - juli - august 2004
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3. søndag efter trinitatis
Georg Græsholt

Søndag 27.
kl. 10.30

5. søndag efter trinitatis
Carina Hansson

6. søndag efter trinitatis
Lindhardt Jensen

7. søndag efter trinitatis
Georg Græsholt

Søndag 11.
kl. 10.30

Søndag 18.
kl. 10.30

Søndag 25.
kl. 10.30

Fredag 13.
kl. 19.00

Extreme Event (Teengruppen)

Sogneeftermiddag.
Forskellige indslag om ferieoplevelser.

9. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen ☺

Søndag 8.
kl. 10.30

Tirsdag 10.
kl. 14.30

8. søndag efter trinitatis
Georg Græsholt

Søndag 1.
kl. 10.30

August

4. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen ☺

Søndag 4.
kl. 10.30

Juli

Menighedsrådsmøde

Torsdag 24.
kl. 19.00

Mødestedet
Børnegospelkor
Koret Praise
Kvindeklub
Fællesspisning
Bøn i kirken for menigheden
Børneklubben 1/2 4
Kirke-kor-øvning
Gudstjeneste med kirkekaffe

Menighedsrådets møder er offentlige. Som regel afholdes der
møde fjerde torsdag i måneden kl. 19.00, dog ikke juli og
december.
Dagsorden og udskrift af menighedsrådets beslutningsprotokol er fremlagt til gennemsyn på kirkekontoret fem hverdage
før mødets afholdelse.

Menighedsrådsmøder

Onsdag og torsdag
kl. 13-16:
Tirsdag kl. 16-17:
Onsdag kl. 19.00:
Torsdag kl. 9.30:
Torsdag kl. 13.30:
Torsdag kl. 14.30:
Torsdag kl. 15.30:
Torsdag kl. 15.30:
Søndag kl. 10.30:

Faste ugedage:

Kirkebil
Ældre og gangbesværede tilbydes gratis kørsel til kirkens
gudstjenester og arrangementer. Bilen bestilles ved henvendelse til kirkens kontor mellem 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.

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

International
Christian Group
In June there is only one meeting in
the International Christian Group. It
takes place on June 7th at 6.00pm in
the church garden. This evening we’ll
have a Summer Party with barbeque
etc. After the summer holiday the ICG
will start again August 16th and then
every second Monday. If you want to
join the international fellowship, please, contact by e-mail Vagn Dahl Nielsen at vagn@kvaglundkirke.dk or phone no. 24 45 40 66.
I juni er der kun møde den 6. juni kl.
18.00 i International Christian Group.
Denne aften er der SommerFest, hvor

vi skal lave grill m.m. i haven bag kirken. Efter sommerferien begynder
ICG igen mandag 16. august og
fortsætter hver anden mandag. Hvis
du gerne vil med i det internationale
fællesskab, bedes du kontakte Vagn
Dahl
Nielsen
via
e-mail
vagn@kvaglundkirke.dk eller på tlf.nr.
24 45 40 66.

Sommerlejre 2004
Hvor skal sommerferien gå hen? Der er utrolig mange tilbud til os alle - lige fra
charterferien til ferie hjemme i haven. Men der er også mulighed for at tage
med på en sommerlejr, - for at være sammen med andre.
Vi har programmer til udlevering til disse lejre:
• Mandag 5. - fredag 9. juli
Tværkulturel Kristen Sommerlejr på Skrødstrup Efterskole ved Mariager. Tema: Guds Vilje - Vor vilje *)
• Monday 5. - friday 9. juli
Cross-Cultural Christian SummerCamp at Skrødstrup Efterskole nearby Mariager.
Theme: God’s Will - Our Will
• Lørdag 10. -lørdag 17. juli SommerOase ved Rudehøj Efterskole i Odder.
Tema: Menneskesønnen
• Lørdag 17. - lørdag 24. juli “Familier på vej” på Sommersted Ungdomsskole.
Tema: At holde kærligheden levende
Tilmelding senest 15. juni
• Hele sommeren
Mørkholt Bibelcamping.
Se nærmere på www.bibelcamp.dk
Uanset hvad der vælges, ønsker vi dig og din familie en
dejlig og glad sommerferien.

*) Kvaglund Kirke er i år medarrangør af Tværkulturel Kristen Sommerlejr
sammen med Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense og Indre
Missions Tværkulturelle Arbejde. Sidste år var der ca. 120 lejrdeltagere,
fordelt på 23 forskellige nationaliteter. Lejren indeholder undervisning,
udflugt, lege og grill-aften osv.
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Danmark
til Middag
Ja, det er virkelig sandt! Kvaglund Kirke - og en række andre kirker i Danmark - inviterer til en lokal, festlig
Alpha-middag. Ved middagen
holdes et oplæg om den kristne tro,
og introduktion til kirkens næste
Alpha-kursus. Hvad der ellers kan
komme på programmet til en festmiddag? Det vil du få at se hvis du melder dig til denne enestående gratis
chance.
Tilmelding til kirkens kontor senest
søndag 5. september.

Teenageaktiviteter
Fredag 18. juni kl. 19.00
- lørdag 19. juni
Extreme Event i Kvaglund Kirke
arrangeret af Ungdomsgruppen.
Alle teenagers er velkomne til en
aften og nat UD over det tænkelige!

Spørgsmål?
Så sms/ring
til Anders på
40 82 56 80
- eller til
Teens
Silas
’n Tr u
SernerE xtr e
me Ev th
Pedersen
ent
på tlf.
7511 7416
eller 6126 8161.

T’n’T

Næste Extreme Event: fredag 13.
august.

Ungdomsgruppen
Hygge - samvær
- snak om Jesus!
Det er tre hovedpunkter, som Ungdomsgruppen lægger vægt på:
In - her er fællesskabet i centrum. Vi
hygger os og har det godt...
Up - vi tilbeder Gud og får inspirerende undervisning fra forskellige undervisere

Out - her rækker vi ud til folk i vores
omgangskreds. Vi har f.eks. startet
noget konfirmandarbejde.
Ungdomsgruppen er for dig som gerne vil gå et skridt videre med Gud.
Uanset hvor på rejsen du er, vil der
altid være et ‘næste skridt’ med
Jesus... Vi henvender os primært til
de 16-25 årige. I efteråret planlægger
vi at holde et Ungdoms-Alphakursus.
Vi er sammen hver torsdag kl. 19.0021.30. Ring og spørg hvor vi mødes.
Kathrine
Serner-Pedersen
telefon
7511 7416 er koordinator for ungdomsgruppen.
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Klub 1/ 4 - for børn
2

Hver torsdag klokken halv fire samles
både piger og drenge i Klub 1/24. Klubben har været i gang med et stort projekt med at male væggene. Ikke bare
i samme farve - men rigtige vægmalerier, næsten som dem man finder
rundt omkring på slotte og i kirker.
Børnene har vist stor glæde og
begejstring over arbejde, - ”sådan
noget må vi ikke derhjemme!”
Er du mellem 6 og 9 år kan du også
være med i Klub 1/24, som er gratis at
være med i - men det er smaddersjovt!
Klub 1/24 har både kvindelige og
mandlige ledere, og det er gratis at
være med i den mest spændende
børneklub i Kvaglund.
Vi holder til i Børnehuset på stien mellem Kvaglundskolen og kirken.
Du
kan ringe til Vagn på telefon
24 45 40 66 for at høre nærmere om
hvad vi laver.

4
2
/
b
u
l
K
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Glad! Hvor er jeg bare glad
Sådan lyder det hver tirsdag eftermiddag kl. 16-17.
Der er en stor gruppe børn med i børnegospel-koret, men der er stadig
plads til mange flere.
Vi synger en masse glade sange med
fagter og bevægelser. Undervejs er
der en lille pause, hvor vi får lidt saftevand. Der bliver læst et stykke fra børnebibelen og vi be’r Fadervor. Bagefter synger vi videre på de sange vi
har lært.
Palmesøndag fik børnene for første
gang lov til at vise hvad de havde
lært. Det var dejligt at se deres frimodighed og iver efter at synge. Kirkegængerne fik også lov til at synge
med på den kendte gospel-sang
”Amen”, efterfulgt af ”Det lille lys jeg
har”.
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Børn som går i 1., 2. eller 3. kl. kan
bare komme ind i kor-lokalet en tirsdag kl. 16-17 og se - eller man kan ringe til Lene i kirken på telefon nr.
22 15 52 32 ☺

Kvaglunddagen 2004
Lørdag
4.
september
kommer
Kvaglund til at stå på den anden
ende! Alle, der har noget på hjertet,
har chancen for at få det ud: private,
kunstnere, sangere, musikere, enkeltpersoner, grupper osv. osv. Denne
lørdag skal hele Kvaglund på benene!
Til de optrædende opstilles en scenevogn, og der bliver salgsboder inde i
gårdhaven ved Kvaglundcenteret.
Børnene i 5. og 6. klasse er med i en
plakatkonkurrence. Grib årets store
chance til at få dét frem, som du gerne vil vise andre - og

sæt kryds i kalenderen ved lørdag
4. september. Kvaglunddagen arrangeres af en gruppe aktive Kvaglund’ere fra bl.a. skolen, B32, Hedelundgård, biblioteket, politiet og kirken.

Ny salmebog til pinse
Sidste år fik vi en ny salmebog i Danmark. En bog med hele 791 numre.
Helt ny er den ikke. De fleste af salmerne fra den gamle salmebog er
nemlig også kommet med i den nye.
Men nogle af dem er der ikke længere. Og der er kommet omkring 100
helt nye salmer til.
725 Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.
2 Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.
3 Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!

I Kvaglund Kirke tager vi den nye salmebog i brug ved gudstjenesten pinsedag.
En af de salmer vi skal synge den
dag bliver nr. 725, Johannes Johansens forårssalme Det dufter lysegrønt
af græs – en salme, hvor alle sanser
tages i brug:
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.
4 Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.
5 Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.

Carl David af Wirsén 1889. Johannes Johansen 1985, 1988, 1993, 1995 og 1996.
Melodi: Waldemar Åhlén 1933.
Georg Græsholt

13

Bø
/ rnesiden
Kan du svare på disse spørgsmål? Nogle af dem er lidt svære, men prøv alligevel.
Hvem var det, der byggede en stor ark?
En dreng, der hed David, kæmpede mod en kæmpestor mand, - hvad hed kæmpen?
Hvor var det Jesus blev født?
Hvem var det, som blev slugt af en stor fisk?
Hvad hed Jesus’ mor?
Hvad hed de to første mennesker på jorden?
En dreng blev lagt i en kurv i Nilen.. Hvad hed han?
Jesus fik en krone på hovedet, da han blev korsfæstet. Hvad var den lavet af?
Hvem skabte jorden og hele verden?
Hvem var det, der gik på vandet med Jesus?
Hvem var det, der drømte så meget, men også kunne tyde drømme?
Hvad hed stedet, hvor Jesus blev korsfæstet?
Udfyld svarene og aflevér hele siden med løsning til kirkens kontor inden 1. august.
Så deltager du i lodtrækningen om en børnebibel, hvor du kan læse endnu mere om de
spændende personer.
Klip ud og aflever til kirkekontoret inden 1. august, så deltager du i lodtrækningen om en Børnebibel.

Navn:

Alder:

Adresse:

Tlf.nr.
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Kirkelige Netværk
FDF 7. Kreds – Fritid med indhold!
Vi mødes i ”Den gamle kirke”
Tumlinge/puslinge (bhv., 1. kl. og 2. kl.) møder
mandage kl. 17.00-18.30.
Pilte (3.-4. kl.) møder tirsdage kl. 19-20.30.
Væbnere (5.-6. kl.) møder mandage
kl. 19.00-20.30. Kontaktpersoner:
Lisbeth Kristensen, tlf. 40608689,
Jernbanegade 26 1.th., 6740 Bramming,
Karsten Brix, tlf. 76560047, e-mail: brix@fdf.dk
Elmegade 33, 6740 Bramming.
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 Højdevej 10
Juniorspejdere (4.-5. kl.) møder
onsdage kl. 18.30-20.00.
Spejdere (6.-10. kl.) møder
torsdage kl. 19.00-20.30.
Gruppeleder: Egon Høy,
Morbærlunden 9, tlf. 75141584.
Alpha-kursus
Der bliver Alphakursus til efteråret. Du kan
tilmelde dig til kirkekontoret 7514 1066. Så
får du tilsendt indbydelse til næste kursus.
Anonyme Narkomaner
Mandage kl. 19.15-20.30 og onsdage kl. 19.3020.30. Na-anon, pårørende til misbrugere,
mandage kl. 19.30-20.30 i Kvaglund Kirke.
Børnegospel
Øver i kirkens kor-lokale tirsdage kl. 16.0017.00. Leder og dirigent: Lene Kastrup
2215 5232

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
Sogneeftermiddag
Hver anden tirsdag (ulige uger) kl. 14.3016.15 i Kirkens Mødesal. Kontaktperson
Karin Blok Kristensen. Øvrige tirsdage
spændende program.
Fælles spiseaftener
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. 75141066.
”Mødestedet” i Kvaglund Kirke
Åbent hver onsdag og torsdag kl. 13-16.
Det er åbent for alle.
Spisning torsdag kl. 13.30.
International Christian Group
You’ll find programme folders in the church. For more information, please call Vagn
Dahl Nielsen, tel. 24454066 or look a
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

Kirkekor
Leder: Organist Lene Kastrup, tlf. 22155232.

Ungdomsgruppe
Mødes rundt omkring på forskellige steder
hver torsdag aften kl. 19.00-21.30.
Kontaktperson: Kathrine Serner-Pedersen,
tlf. 75117416

Voksenkoret “Praise”
Kontaktperson: Organist Lene Kastrup,
tlf. 22155232.

Kvindeklub
Hver torsdag kl. 9.30-11.30.
Kontaktperson: Inger Nielsen, tlf. 75470244.

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. 75457680. Eller en
af nedenstående kontaktpersoner.
Gruppe 1: Gladys Bruun og Elsebeth &

Bøn for menigheden
Hver torsdag kl. 14.30-15.00 i kirkerummet.
Alle kan komme. Kontaktperson:
Hanne Gram Larsen 75141066.
Teengruppe
Se side 11
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store
Årets else!
oplev

Bustur
Til Slesvig søndag 13. juni 2004
kl. 10.15 - 20.30
Besøg Gottorp Slot med museer og den smukke slotshave,
Slesvig Domkirke samt Valdemarsmuren og Skanse 14 i
Dannevirke. Dagen kan begyndes med gudstjeneste i
Kvaglund Kirke kl. 9.00.
På Gottorp Slot kan I
vælge mellem forskellige ting, som I
ønsker at se. Det
er umuligt at nå
alt! Vælg bl.a.
mellem et
arkæologisk
museum,
Nydams-båden
og kunst- og
kulturmuseet.
Vi får dansk guide til at vise os
rundt i Slesvig
Domkirke og ved
Dannevirke, hvor vi gør
ophold ved den nyrestaurerede Skanse 14 (fra 1864-krigen) og

Valdemarsmuren (kong
Valdemar den Store i
det tolvte århundrede).
Prisen inkluderer
en dejlig 2-retters middag på
Ø. Højst Kro.
Man skal selv
medbringe frokost (vi har
sodavand og
kaffe med). Evt.
eftermiddagskaffe
og drikkevarer til
middagen er for
egen regning.
Der bliver ikke stop ved
grænse-butikkerne.

Tilmelding og betaling til kirkens kontor senest 4. juni 2004.
Pris 125 kr. pr. person.
Arrangør: Kvaglund Kirkes menighedsråd
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