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Flere og flere kommer til gudstjeneste. Men undersøgelser viser at der også er en stor gruppe troende
kristne, som ikke kommer til gudstjeneste. De læser i
Bibelen derhjemme og beder i Jesu navn. Det store
spørgsmål er om de kan bevare troen på længere sigt.
Hvorfor gå i kirke?
Læs mere på side 3

Ribes nye biskop, Elizabeth Dons Christensen, kommer på besøg tirsdag den 23. marts
og taler om ”Menigheden som Kristi legeme”.
Kom og mød hende!
Se side 7

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
Kirkeskretær

Hanne Gram Larsen, e-mail: hgl@km.dk, tlf. 75141066

Sognepræst

Jens Fischer-Nielsen, Granlunden 35, 6705 Esbjerg Ø
tlf. 75143529, fax 75143569, e-mail: jensfn@esenet.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.dahl@nielsen.mail.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

Menighedsrådet
Formand
Næstformand
Kirkeværge
Øvrige medlemmer

1. suppleant

Karin Blok Kristensen, Lindelunden 53, tlf. 75141391
e-mail: karinbk@esenet.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 Karin Blok Kristensen og Jens Fischer-Nielsen (ansvarshavende redaktør).
Næste kirkeblad udkommer den 1. juni 2004.
Indlæg afleveres på kirkens kontor senest den 1. maj.
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Kirke-løs tro
af Jens Fischer-Nielsen
Undersøgelser har vist at der er
lige så mange troende kristne, der
ikke går i kirke, som dem der går i
kirke. Det synes jeg er interessant.
Men det har også undret mig. Derfor
stiller jeg spørgsmålet: Hvorfor skal
man gå i kirke? – og svarer selv i
nedenstående.
Men hvis du er en troende kristen,
som ikke går i kirke, så ville jeg
meget gerne høre dit svar på hvorfor du ikke gør det.
Det kunne være interessant at få
nogle svar på det. Tak om du vil
hjælpe. Skriv et brev eller en mail
til: jensfn@esenet.dk eller ring på
Tlf. 7514 3529.

Hvorfor skal man gå i kirke?
- For at vise hvor kristen man er?
NEJ.
Den slags hykleri er der ingen grund
til at spilde tid på. Men spørgsmålet er
om man overhovedet kan ”vise sig”
overfor nogen på den måde. Der ses
jo ikke op til fromhed i dag.
- For sin egne skyld? JA.
Man styrkes i troen ved at gå i kirke.
Det er svært at være alene-kristen.
Bønnen er det essentielle udtryk for
troen. Det kunne man gøre alene,
men man kommer let bort fra det i en
travl hverdag. I kirken hjælper vi hinanden med at komme til Gud i bøn.
Gudstjenesten er én lang bøn til Gud.
- For fællesskabets skyld? JA.
I allerhøjeste grad. Ved at du er der,
er du med til at skabe det miljø hvor
tingene kan foregå. Du er med til at
skabe en begivenhed hvortil folk kan
søge, når de føler behov for det. Hver
søndag er der mennesker i Kvaglund
Kirke, som ikke plejer at komme. Hvis
ikke nogen kom, var der ikke et sted

at komme for den søgende, den tvivlende, den der gerne vil have trøst og
den der bare gerne vil have fællesskab omkring sin tro.
- For Guds skyld? JA.
Jesus siger: Hvor 2-3 er forsamlet i
mit navn, der er jeg tilstede midt
iblandt dem. Og hele frelses-projektet
ved Jesu liv/død/opstandelse skabte
Gud jo ikke for at ingen skal tage
imod det. Gudstjenesten er en synlig
manifestation på at nogle tager imod
Guds udstrakte hånd. Vi samles i
hans navn og ophøjer ham gennem
vore lovsange og lader os belære af
hans ord. Gudstjenesten og nadveren
er en forsmag på ”festen i Guds rige” –
hvor Gud ønsker at se så mange som
muligt. I Gudstjenesten oplever Gud
(tror jeg) at der er nogle som vil ham.
- For sine børns skyld? JA.
Mange forældre orker imidlertid ikke
rigtig det med Kirke og gudstjeneste.
Men de ville egentlig gerne at deres
børn kom til at kende til det. Det hænger ikke rigtig sammen. Den eneste
måde er at tage børnene med derhen. I Kvaglund Kirke er der børneprogram under prædikenen.
- For at bevare Danmark som et kristent land? NEJ.
Er Danmark kristent? Det afhænger af
hvordan man definerer. Hvis et flertal
var levende varme troende kristne,
ville jeg nok kalde det kristent. Troen
ville med garanti påvirke kirkegangen
positivt. Det er trist hvis kristendommen i Danmark går til grunde pga.
folks ligegyldighed. Om det vil ende
sådan vil fremtiden vise. Men kirkegang af pligt for at bevare Danmark
som et kristent land? NEJ
- For at bevare troen? JA.
Troen holdes ved lige bl.a. gennem
gudstjenesten. (Se også side 5 om de
5 B-er.)
Jens Fischer-Nielsen
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Voksenkonfirmation

Af Jens Fischer-Nielsen

Vi har haft kristendomsundervisning
for voksne mange gange i Kvaglund
Kirke. Både ”5 aftener” og ”Alphakursus”. I forbindelse med undervisningen har der også været afholdt
dåb af mennesker, som ikke var
døbt før.
Dåben er Guds JA
Dåb er ikke forbeholdt babyer, men
det gøres kun én gang. Er man døbt
som barn, bliver man ikke døbt som
voksen i den lutherske tradition. Det
er fordi vi betragter dåben som Guds
handling. Han modtager et menneske
(barn eller voksen) som sit barn i
dåben. Det er effektivt, og det er godt
og står ved magt uanset hvad det
døbte menneske forvilder sig ud i
siden hen. Dåben er Guds JA til et
menneske.
Troen er menneskets JA TAK
Troen og dåben hører imidlertid sammen (Markus Evangeliet kap. 16 vers
16: ”Den, der tror og blive døbt, skal
frelses…”) – eller vi kan sige at dåben
og oplæringen hører sammen. Troen
kommer af det der høres (Se Romerbrevet kap. 10 vers 17). Når vi døber,
døber vi til at være Jesu disciple (Se
Mattæus Evg. kap 28 vers 18-19.
Jesus: ”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 …). For at føje oplæringen og
bekræftelsen til dåben, har vi konfirmationen. Det døbte barn husker ikke
sin dåb, men får lejlighed til ovenpå
Guds JA at tilføje sit eget JA igennem
konfirmationen. Konfirmationen foregår på et tidspunkt, hvor man regner
med at den unge vælger vej i tilværelsen. Men sådan er det ikke altid. Man-

4

ge er i den alder ikke ret bevidste om
hvad det er de bekræfter.
Voksenkonfirmation
Det sker tit at mennesker senere i
livet opdager kristendommens betydning – eller genopdager den og derfor
gerne vil have en markering. Det er
nok derfor nogle lader sig gendøbe i
en frikirke. Men det går vi ikke ind for i
den lutherske tradition, fordi vi regner
det for at ringeagte Guds handling i
den dåb som allerede er foretaget.
Hvad skal man så gøre, hvis man
ønsker en markering? Der er ”Voksenkonfirmation” en mulighed. Konfirmation kan foretages flere gange. I forbindelse med Alpha-kurset til efteråret vil
der blive mulighed for at deltage i et
kort tillægskursus (2 x 11/2 time) for
dem som ønsker voksenkonfirmation.
Hvis der er nogle som kunne tænke
sig voksenkonfirmation uden Alphakursus, vil der kunne tilrettelægges et
andet forløb.
En ny start
”Voksenkonfirmation” er ikke nogen
nødvendighed. Det er blot for at hjælpe dem der gerne vil have en markering af en ny begyndelse. Du kan også
selv gennem en bøn få en ny start. Du
kan f.eks. læse lignelsen om Den fortabte søn (Lukas Evg. 15,11-32). Og så
kan du bede en bøn i Jesu navn om tilgivelse og en ny begyndelse. Du kan
f.eks. følge op med at gå til gudstjeneste og til alters. Og jeg står selvfølgelig
til rådighed med åndelig vejledning. Du
kan altså gøre det alene sammen med
Gud, men du kan også få hjælp til det.
Hvad mener du?
Jeg kunne godt tænke mig at høre
hvad du mener om ”Voksenkonfirmation?” – evt. på jensfn@esenet.dk.

De 5 B-er
- Hvordan holder man
fast ved sin kristne tro?
Man kan huske svaret
ved hjælp af 5 X B
Første B: Badet (dvs. dåben).
Det er let. Dåben er foretaget. Eller
den kan blive foretaget. Hvis du er
døbt som barn kan du ikke huske
begivenheden. Men du har en attest.
Der står det på, og der er også nogle
vidner, faddere, som kan bekræfte
det. Dåben er Guds handling. Sig tak
for den.

me bort fra troen. Mange føler sig isoleret med troen. Føler sig måske endda unormale fordi de tror at det kun
er dem selv blandt deres venner og
familie, som tror på Gud. Der er imidlertid mange flere der tror, end man
skulle tro.
Fjerde B: Bønnen.
Bønnen er troens åndedræt. Det mest
essentielle udtryk for tro. Jesus Kristus har gjort det der skulle til for
vores frelse. Igennem bønnen kan
det modtages med tak. Og vi kan
bede om hjælp til at bevare det i vore
hjerter – og vi kan takke og bede om
alt muligt.

B
x
5

Andet B: Bordet (dvs. nadveren).
Dåben er Guds berøring – en gang.
Nadveren er Guds berøring (eller nærvær) lige så mange gange du overhovedet vil modtage. Nadveren holder
os ved lige som de nye skabninger
(Guds børn), vi er blevet gennem
dåben. Som med et barn. Det er ikke
nok at føde det, det skal også have
noget at spise. Sådan er forholdet
mellem dåben og nadveren.

Tredje B: Brødrene og søstrene
(dvs. fællesskabet).
Man kan næsten ikke tænke noget
smukkere fællesskab end nadveren.
Det er fællesskab med Gud og alle
kristne ud over jorden. Men konkret
er der mere fællesskab i kirkekaffen
og samtalen omkring troen og gudstjenesten som helhed, hvor vi synger
sammen, lytter sammen, er sammen.
Fællesskabet begynder med disciplenes fællesskab omkring Jesus. Det er
det fællesskab som de fleste har
behov for fortsat at dyrke med hinanden for at vokse i troen og ikke kom-

Femte B: Bibelen.
Bøn og Bibellæsning i hverdagen
hjælper os til ikke kun at være ”Søndags-kristne” eller ”navnekristne” (det
kun at være kristen af navn uden indhold), eller ”kulturkristen” (jeg er ikke
muslim, eller hindu, altså er jeg kristen). Bøn og Bibel holder ved Helligåndens hjælp troen levende i hverdagen.

Spændende
sogneeftermiddag

Fischer-Nielsen fortæller om sin tur til
Bangladesh efteråret 2003.
Kaffe kr. 10.

Tirsdag den 2. marts kl. 14.30:
Findes der forfulgte kristne i dag? Ja!
Rejsesekretær Michael Bobjerg Christensen fra ”Åbne Døre” fortæller fra
forskellige lande. Kaffebord kr. 10.

Tirsdag den 11. maj 14.30
Introduktion til Alpha-kursus og ”Danmark til Middag” ved Vagn Dahl Nielsen. Fortælling og videoklip. Benyt
lejligheden at få at vide hvad et
Alpha-kursus er. Kaffebord kr. 10.

Tirsdag den 16. kl. 14.30:
”Generation X”. En generation X’er,
stud. theol. Peter Søndergaard fortæller om sig selv og andre af den slags.
Han er praktikant fra pastoralseminariet i Kvaglund Kirke denne uge. Kaffebord kr. 10.
Tirsdag den 30. marts 14.30:
”Påskeblomst hvad vil du her”. Causeri ved Hanne Gram Larsen.
Kaffebord kr. 10
Tirsdag den 13. april 14.30
Mit liv med skole, kirke, politik og kultur. Tidl. leder for Amtscentralen, Ib
Ansgar Jensen fortæller. Kaffe kr. 10.
Tirsdag den 27. april 14.30
Kvinder i Bangladesh. Elsebeth

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.
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Tirsdag den 25. maj 14.30
Børnenes rødder – med adoptivbørnene til Sydamerika. Edel Eriksen fortæller og viser billeder.
Kaffebord kr. 10

Tirsdagscafé:
Hyggeeftermiddage:
følgende tirsdage kl.
23/3, 20/4, 18/5, 15/6.

14.30-16.15:

Aktivitetseftermiddage:
Spil & snak eller deltagelse i gruppe:
Bibel, håndarbejde eller PC. Følgende
tirsdage kl. 14.30-16.15:
9/3, 6/4, 4/5, 1/6.
Der begyndes med kaffe (kr. 10,-) og
en sang hver gang.

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.

Onsdag 3. marts 2004 kl. 19.30

Koncert med
gospelkoret Mosaik
”Mosaik” består af ca. 35 sangere og musikere. Koret har to cdudgivelser bag sig og har i
tidens løb holdt utallige koncerter for fulde huse rundt om i
Danmark. Det er et engageret
og dygtigt kor, der igennem
musikken ønsker at røre deres
publikums hjerter. Mosaik står
for en forrygende gospel-oplevelse med fokus på den moderne, amerikanske gospellyd –
men også med plads til den traditionelle gospelsang, når kor
og publikum forenes i sang!
Kaffe efter koncerten. Entré 50 kr.

Tine Lindhardt
Torsdag den 11. marts 19.00
Generalsekretær i Det Danske Bibelselskab,
Tine Lindhardt taler om:
Hvad skal vi med Det gamle Testamente, når vi har
fået et nyt?”
Fri entré. Kaffe/te/vand kr. 20

Elisabeth Dons
Christensen
Tirsdag den 23. marts 19.30
”Menigheden –Kristi legeme”. Fokusaften med oplæg
ved biskop Elisabeth Dons Christensen.
Fri entre. Kaffe/te/vand kr. 20.
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Torsdag 25.
kl. 19.00

Fredag 19.
kl. 18.00
Søndag 21.
kl. 10.30
Tirsdag 23.
kl. 14.30
kl. 19.30

Søndag 14.
kl. 10.30
Mandag 15.
kl. 18.00
Tirsdag 16.
kl. 14.30

Torsdag 11.
kl. 19.00

Onsdag 3.
kl. 19.30
Søndag 7.
kl. 10.30
Tirsdag 9.
kl. 14.30

Tirsdag 2.
kl. 19:00

Mandag 1.
kl. 18.00
Tirsdag 2.
kl. 14.30

Marts

Menighedsrådsmøde

Tirsdagscafé: Hyggeeftermiddag
”Menigheden – Kristi legeme” Fokusaften, oplæg
ved biskop Elisabeth Dons Christensen

Fælles spiseaften
Midfaste
Georg Græsholt

”Generation X”. Stud.teol. Peter Søndergaard fortæller om sig selv og andre af slagsen.

International Christian Group

”Hvad skal vi med det gamle testamente, når vi
har fået et nyt?”. Tine Lindhardt, generalsekretær i
Det danske Bibelselskab, holder foredrag.
3. søndag i fasten
Jens Fischer-Nielsen

Tirsdagscafé: Aktivitetseftermiddag.
Grupper: Bibel, håndarbejde, spil/snak

Gospelkoncert med Moasik. Se side 7
2. søndag i fasten
Jens Fischer-Nielsen

Børne- og familiegudstjeneste ved
Georg Græsholt i samarbejde med børn
og voksne fra FDF i Kvaglund

Findes der forfulgte kristne i dag? Ja! Rejsesekretær Michael Bobjerg Christensen fra ”Åbne Døre”
fortæller fra forskellige lande.

International Christian Group

Torsdag 27.
kl. 19.00
Søndag 30.

Søndag 23.
kl. 10.30
Mandag 24.
kl. 18.00
Tirsdag 25.
kl. 14.30

Søndag 16.
kl. 10.30
Tirsdag 18.
kl. 14.30
Torsdag 20.
kl. 10.30

Fredag 7.
kl. 10.30
Søndag 9.
kl. 10.30
Mandag 10.
kl. 18.00
Tirsdag 11.
kl. 14.30

Søndag 2.
kl. 10.30
Tirsdag 4.
kl. 14.30

Maj

Mandag 26.
kl. 18.00
Tirsdag 27.
kl. 14.30

Menighedsrådsmøde.
Pinsedag

”Børnenes rødder” Med adoptivbørnene til Sydamerika ved Edel Eriksen

International Christian Group

Tirsdagscafé: Hyggeeftermiddag
Kristi Himmelfarts dag
Jens Fischer-Nielsen
Efterfølgende udflugt i private biler.
6. sønd. e. påske
Jens Fischer-Nielsen

Introduktion til Alpha-kursus og
”Danmark til middag”. Fortælling og videoklip
ved Vagn Dahl Nielsen
5. sønd. e. påske
Georg Græsholt

International Christian Group

Tirsdagscafé: Aktivitetseftermiddag.
Grupper: Bibel, håndarbejde, spil/snak
Bededag
Georg Græsholt. Konfirmation 7.A
4. sønd. e. påske
Jens Fischer-Nielsen. Konfirmation 7.C + 7.G

3. sønd. e. påske
Jens Fischer-Nielsen

Kvinder i Bangladesh. Elsebeth Fischer-Nielsen
fortæller.

International Christian Group

Kirkekalender · marts - april - maj 2004
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Søndag 18.
kl. 10.30
Tirsdag 20.
kl. 14.30
Torsdag 22.
kl. 19.00
Søndag 25.
kl. 10.30

Tirsdag 13.
kl. 14.30

Torsdag 8.
kl. 18.00
Torsdag 8.
kl. 19.30
Fredag 9.
kl. 10.30
Søndag 11.
kl. 10.30
Mandag 12.
kl. 10.30
kl. 14.00

Onsdag 7.
kl. 19-22

Søndag 4.
kl. 10.30
Mandag 5.
kl. 19.00
Tirsdag 6.
kl. 14.30

April

Søndag 28.
kl. 10.30
Mandag 29.
kl. 18.00
Tirsdag 30.
kl. 14.30

Menighedsrådsmøde
2. sønd. e. påske
Georg Græsholt

Tirsdagscafé: Hyggeeftermiddag

”Mit liv med skole, kirke, politik og kultur” Tidl. leder
for Amtscentralen, Ib Ansgar Jensen fortæller.
1. sønd. e. påske
Jens Fischer-Nielsen

”Pilgrimsvandring” i kirken med levende lys og
stille musik.
Skærtorsdag
Fællesspisning forud for gudstjenesten
Skærtorsdag
Jens Fischer-Nielsen. Nadvergudstjeneste.
Langfredag
Georg Græsholt
Påskedag
Jens Fischer-Nielsen
2. påskedag
Georg Græsholt
Jens Fischer-Nielsen, International
Gudstjeneste på engelsk

Tirsdagscafé: Aktivitetseftermiddag.
Grupper: Bibel, håndarbejde, spil/snak

Filmen ”Jesus af Nazaret”

Palmesøndag
Jens Fischer-Nielsen, Familiegudstjeneste

Georg Græsholt
2. pinsedag
Jens Fischer-Nielsen

Mødestedet
Konfirmationsforberedelse 7G (JF-N)
Børnegospelkor
Konfirmationsforberedelse 7C (JF-N)
Koret Praise
Konfirmandforberedelse 7A (GG)
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. 8.00:
Tirsdag kl. 16-17:
Onsdag kl. 8.00:
Onsdag kl. 19.00:
Torsdag kl. 8.00:
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:

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. 75141066 eller direkte hos
Taxa på tlf. 75144500.

Kirkebil

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

Kirkekaffe

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

Børn

International Christian Group

”Påskeblomst, hvad vil du her?” Causeri ved Hanne Gram Larsen

kl. 10.30
Mandag 31.
kl. 10.30

Mariæ Bebudelse
Jens Fischer-Nielsen

Påske –

Opstandelsesfest
Hver søndag er egentlig opstandelsesfest.
Vi fejrer søndag som helligdag pga. at det var
søndag morgen Jesus stod op af graven.
Derfor er hver søndagsgudstjeneste en fest.
Men på en særlig måde fejrer vi Jesu opstandelse
til påske. Se hvad der foregår i
Kvaglund Kirke i den anledning:

Søndag 4 april kl. 10.30:
Palmesøndags-familiegudstjeneste
ved Jens Fischer-Nielsen
Mandag 5. april kl. 19:
Kom og se storfilmen ”Jesus af Nazaret”
Onsdag 7. april kl. 19-22:
“Pilgrimsvandring”.
Besøg en række “stationer” i kirkerummet. Stationerne lægger op til at fordybe sig i et bibelvers, tænke efter,
bede en bøn eller udføre en symbolsk handling. Bibelversene og
handlingerne er en forberedelse til
påske. Der lægges vægt på stilhed –
stille Taize-musik. Der er kun levende
lys i kirken.
Skærtorsdag 8. april:
Kl. 18: Fælles spiseaften. Medbring
lidt mad med til et fælles bord. Jesus
indstiftede nadveren torsdag aften før
han om fredagen blev korsfæstet.
Han gjorde det i forbindelse med et
måltid. Vi vil derfor denne aften
begynde med måltidsfællesskab.
Kl. 19.30: Altergangsgudstjeneste
ved Jens Fischer-Nielsen
kl. 20.45: Kirkekaffe i menighedssalen og mulighed for at gå “pilgrimsvandring” i kirken.
Langfredag 9. april:
Kl. 10.30: Liturgisk gudstjeneste ved
Georg Græsholt
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Påskedag 11. april:
Kl.
10.30:
Opstandelsesfest
–
højmesse ved Jens Fischer-Nielsen.
Det bliver en festgudstjeneste med
festmusik i anledning af Jesu opstandelse.
2. Påskedag 12. april:
Kl. 10.30: Højmesse ved Georg
Græsholt
Kl. 14.00: International (Eng.) påskegudstjeneste ved Jens Fischer-Nielsen.

Som forårssolen morgenrød stod
Jesus op af
jordens skød
med liv og
lys tillige …”
Salmebogen
nr. 204

Altertavlen i Kvaglund Kirke når
solens stråler rammer korsets
centrum

International
Christian Group
Every second Monday The International Christian Group is meeting in the
church from 6pm to 9pm. Everyone
speaking and understanding English
are welcome. No matter from what
background or denomination you are.
The program is made up by Bible Study, discussions, singing, prayer and
fellowship.
For further information visit our website www.kvaglundkirke.dk and check
under the headline “International”. Or
you can call phone 24 45 40 66,
Vagn Dahl Nielsen
Hver anden mandag holder International Christian Group møde fra kl. 18 til
21. Alle, som taler og forstår engelsk,
er velkomne, uanset baggrund eller
nationalitet. Indholdet i møderne
bibelstudier, samtaler, sang, bøn og
fællesskab.
Informationer fås ved besøg på kirkens hjemmeside www.kvaglundkirke.dk under International eller ved at
ringe til Vagn Dahl Nielsen på tlf. 24
45 40 66.

Meeting Schedule
March 1st: For God So Loved The World
March 15th: Bible Quiz
March 29th: What Would Jesus Do?
April
8th: Maundy Thursday
- dinner and service
April 12th: International Church Service
April 26th: God of The Lost
May
10th: Sing of Joy
May
24th: God of Circumstances
June
7th: Summer Party

Monday 12th April
(Second Easter Day) 2 PM.

International
Church Service
(English)
Preacher: Jens Fischer-Nielsen
Hymns, praise songs, sermon,
Holy Communion. All denominations
and nationalities are welcome.
After the service:
Fellowship with coffee and tea

Every Sunday when Jens Fischer-Nielsen is preaching there is translation into
English. Hver søndag når Jens F-N prædiker er der oversættelse til engelsk..
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afholdes den 5. marts i Kvaglund Kirke.
Bededagen begynder med kaffebord
i menighedssalen fra kl. 15.00.
Kl. 16.00 er der bededagssamling i
kirken.
Alle kvinder fra alle kirkesamfund er
velkomne. Der vil blive oversættelse
til engelsk ved hjælp af hovedtelefoner.

indbyder kvinder fra forskellige kirkesamfund til
formiddags-sammenkomst i Kvaglund
Kirke lørdag d. 24. april kl. 9.30.
Vi begynder med morgenkaffe (pris
kr. 15,-)
derefter er der sang, bibelord, tale og
bøn. Vi slutter ca. kl. 12.00

Under ”Informationer” på Kvaglund
Kirkes hjemmeside er der nyttige
links
Tryk på ”Hvad skal barnet hedde” og
du får komplette lister over godkendte drenge og pigenavne.
Tryk på ”Bibelen på forskellige sprog”
og du kan læse Bibelen på hvad
sprog du ønsker.
Tryk på ”Bibelen – søg eller opslag”
og du kan finde hvad du vil i Bibelen.
Hvor står f.eks. Jesus sagde jeg er
vejen, sandheden, livet? Du finder det
let. Prøv selv at skrive de 3 ord i
søgefelterne.
Der er derudover flere spændende
links.

Der udbydes et væld af kristne sommerlejre og Bibel Campings.
Sidste år deltog folk fra Kvaglund bl.a.
følgende steder: Mørkholt (IM-Bibel
Camping), Sommersted (Familier på
vej) og Odder (Sommer Oase).
- Mørkholt
Der er familie camping 21. juni til 3.
juli. Det er spændende program for
alle aldre i et stort kristent fællesskab.
Man kan læse mere på www.bibelcamp.dk. (Der vil være et par tusinde
deltagere) I samme regi er der en lang
række bibel campings.
- Sommersted ”Familier på vej”
Det er familielejr med ægteskabsundervisning for de voksne og blandet
program for børn og unge. Det er uge
30 fra 17. juli til 24. juli. Sammenhængende lejr med fælles spisning. (Ca.
300 deltagere, børn og voksne). Læs
mere på www.familier-paa-vej.dk
- Sommer Oase
bliver uge 29 dvs. 10.-16. juli i Odder.
Der er en særskilt Esbjerg-gade på
campingpladsen. (Der vil være ca.
1600 deltagere). Der er flere lejre i én
således at alle aldersgrupper er dækket. Læse mere på www.sommeroase.dk. Yderligere oplysninger kan
rekvireres hos Jens Fischer-Nielsen
vedr. alle lejre.

Fælles Spiseaften for hele familien
fredag den 19. marts kl. 18. Tag lidt
mad med til et fælles bord. Spisning.
Børneforkyndelse.
Børneprogram.
Voksenprogram. Jørn Jensen fortæller
om sit arbejde som FN soldat i et af
verdens brændepunkter.
Aftensang i kirken kl. 20.30.
Der er også spiseaften Skærtorsdag.
Se programmet for påsken side 6.
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For at gøre opmærksom på Alphakurser I hele Danmark bliver der en
annoncekampagne op til den ”Nationale Alpha-dag” 8. september. På den
dag bliver der arrangeret Alpha-middag mange steder bl.a. i Kvaglund
Kirke. Det bliver introduktion til det
næste Alphakursus som kommer til
at foregår i efteråret 2004. Du kan få
dit navn på listen allerede nu, så du
får tilsendt indbydelse når den
udkommer.

Børn som går i 1., 2. og 3. klasse inviteres til at være med i et nyt børnegospelkor. Øvetidspunktet bliver tirsdage kl. 16-17.
Indskrivning 9. marts kl. 16.
Det er organist Lene Kastrup som vil
stå for koret. Børn som har lyst til at
synge og optræde kan være med.
Yderligere info på tlf. nr. 2215 5232.

Kik på hjemmesiden www.kvaglundkirke.dk<http://www.kvaglundkirke.dk/
> Der er en liste over kirkens tilbud på
dette område: Kursus i efteråret 2004.
Rådgivning. Før-ægteskabs-undervisning (kan også benyttes af unge nygifte). Et godt ægteskab kan altid gøres
bedre.

Børnene sang efter børneprogrammet
under gudstjenesten 15. februar.

Klub /2 4

Det er tre ord, der fortæller hvordan
børnene i Klub 1/2 4 er. Og der er
plads til mange flere! Så gør dine
børn opmærksomme på klubben.
Den er for børn på 6, 7, 8 og 9 år.
Det er gratis at være med - og børnene bliver endda givet et eller
andet at spise og drikke!
Her er nogle emner som vi skal
arbejde med, både ved at lave
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noget sammen og ved at høre på
en spændende historie fra Bibelen:
En sten på vejen - om Jakobs drøm;
vi laver stenfigurer!
Vi laver en flot dragt - om Josef og
hans brødre; vi syr en dragt i mange farver!
Om påske; vi maler påskeæg!
Så er det pinse - om pinse; og en
overraskelse!

Bø
/ rnekirke
Hver søndag er der ”børnekirke” d.v.s. børneprogram midt i gudstjenesten. Men hvordan er det at gå i kirke når man er dig?
Vi vil gerne vide det. Få en voksen til at
hjælpe dig med at besvare spørgsmålene
nedenunder. Det er nogle spørgsmål om
hvordan det er at være med til gudstjeneste i Kvaglund Kirke.

Hvad er sjovt/godt//noget du godt kan lide?
Hvis det er helt i top giver du 9 point.
Hvad er kedeligt/ikke godt/noget du ikke
kan lide? Hvis det er helt i bund giver du 1
point. Indimellem kan du give 5 eller et
andet tal. Du giver karakter ved at sætte
ring om det tal, du vil give.
Hvis du ikke selv har oplevet det, skal du
bare gætte på hvad du tror, eller du kan gå
i kirken en søndag og opleve det.

Hvor meget vil du give i karakter til … ?
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Kirken, sådan som den ser ud udenpå?
Kirkeklokkens bimlen, sådan som den lyder?
Stilheden i kirken?
Kirken, sådan som den ser ud inden i?
Gaven som børnene får somme tider
ved indgangen til gudstjenesten?
Kikke i børnebibelen?
Salmerne?
Børneprogrammet?
Komme frem og se på barnedåb?
Komme frem på gulvet til familiegudstjeneste, og præsten stiller spørgsmål?
Tænde lys i lysgloben?
Se tegnefilm om Jesus?
Børnesange med bevægelse?
Altergang, at spise små brød og drikke saft.
(Jesu legeme og blod)?
”Kirkekaffe” og saftevand til børnene
efter gudstjenesten?
Fælles spiseaften
(besvar kun hvis du har været med)
Klub 1/2 4 (besvar kun hvis du har været med)
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Klip ud og aflever til kirkekontoret inden 1. maj, så deltager du i lodtrækningen om en Børnebibel.

Navn:

Alder:

Adresse:

Tlf.nr.

14

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
Leder og dirigent:
Lene Kastrup 2215 5232
Kirkekor
Leder: Organist Lene Kastrup, tlf. 22155232.
Voksenkoret “Praise”
Kontaktperson: Organist Lene Kastrup,
tlf. 22155232.
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.
Kontaktpersoner vedrørende grupperne:
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: Ungdomsgruppe: Maria Aaling
Nielsen 6171 4295
Gruppe 5: Kristian Assenholt, 7514 2419
Tirsdags-café
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
Teengruppe
Forskellige tidspunkter.
Kontaktperson Silas Serner-Pedersen.
Tlf. 61268161 serner@e-mail.dk.
Du kan få sendt meddelelserne om mødetidspunkter pr. SMS.
Kvindeklub
Hver torsdag kl. 9.30-11.30.
Kontaktperson: Inger Nielsen, tlf. 75470244.
Bøn for menigheden
Hver torsdag kl. 14.30-15.00 i kirkerummet.
Alle kan komme. Kontaktperson:
Hanne Gram Larsen 75141066.
Sct. Nikolaj-tjenesten
Er du ensom – rådvild – bange? Ring 70120110
(gældende takst). Telefonvagt hver nat 21.00 -3.00.
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Folkekirkens
Nødhjælps
sogne-indsamling

Søndag 7. marts kl. 12-16.
Tag godt imod indsamlerne,
når de ringer på din dør.
Ryd minerne
Det er overskriften for Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsamling i år. Du
slipper for at være minerydder, men
du indbydes til at være bidragyder –
og, hvis du har tid/kræfter/mod,
også til at være indsamler. Du kan
melde dig på tlf. 7514 1066.
Sogneindsamling 2004
sætter fokus på krigens efterladenskaber - landminer og ueksploderet
ammunition
Hvert 22. minut lemlæstes eller dør
et menneske et sted i verden på
grund af landminer. Landminer og
ueksploderet ammunition skelner
ikke mellem krig og fred eller mellem soldater og civile. Landminer
hindrer et normalt liv - selv længe

efter at en krig er slut. Landminer
gør det umuligt for mennesker at
dyrke deres jord. Ofte ligger minerne omkring skoler og brønde, hvor
folk færdes. Humanitær minerydning er forudsætningen for, at et normalt hjælpearbejde kan begynde.
Over 14 millioner kr. sidste år.
Ved sidste års sogneindsamling
samlede vi i Kvaglund Kr. 11.671.
Skal vi prøve at gøre det endnu bedre i år?. Sogneindsamlingen sætter
hver år fokus på de problemer, som
rammer hårdest blandt verdens fattigste. Sidste år samlede flere end
17.500 frivillige 14 millioner kroner
ind til ofrene for aids-epidemien. Tak
for din hjælp sidste år!.

Grafisk Trykcenter AS · Tlf.: 76 109 110

