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Menighedsrådsvalg

Orienteringsmøde
i Kvaglund Kirke den 13. september kl. 19.30
Mød op og få indflydelse!
Mere information side 16

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
Karin Blok Kristensen, Lindelunden 53, tlf. 75141391
e-mail: karinbk@kvaglundkirke.dk
Næstformand
Gladys Bediako Bruun, Egekrattet 10 st.tv.,
Kirkeværge
Verner Fonnesbæk, Fyrrelunden 41, tlf. 75142458
Øvrige medlemmer
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
1. suppleant
Svend Bjerrum Jensen, Gabelsparken 25, Bramming, tlf. 75144661
Redaktion af dette blad Vagn Dahl Nielsen, Jens Fischer-Nielsen, Karin Blok
Kristensen, Hans Jørgen Nielsen, Lene Kastrup og
Georg Græsholt (ansvarshavende redaktør).
Næste kirkeblad udkommer den 1. december 2004.
Indlæg afleveres på kirkens kontor senest den 1. november.
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Himlen står åben.
Gud findes.
Og hos ham er der
plads til os alle!
Prædiken til 3. søndag efter trinitatis
af Georg Græsholt
En rammende fortælling
For lidt over 100 år siden skrev filosoffen Friedrich Nietzsche en lille kort fortælling.
Den handler om en tosset mand,
som om formiddagen tænder sin lygte
og går hen på torvet og giver sig til at
råbe igen og igen: - Jeg leder efter
Gud! - Jeg leder efter Gud!
På torvet står en hel masse mennesker, som ikke tror på Gud. Og de
giver sig til at grine: - Hi, hi! Er Gud da
blevet væk? spørger en. - Er han løbet
bort, ha, ha? spørger en anden. - Har
han gemt sig? spørger en tredje. Mon
han er bange for os? spørger en fjerde.
De bliver ved og ved, og kan slet
ikke holde op med at le.
Men de bliver afbrudt, da den tossede mand pludselig springer ind midt
imellem dem: - Hvor er Gud? råber han
endnu højere. - Det skal jeg sige jer. Vi
har slået ham ihjel. I og jeg. Gud er
død! Vi er alle sammen hans mordere.
- Men hvordan er vi blevet det? - Hvordan har vi båret os ad med at drikke
havet og viske horisonten ud med en
svamp? Hvordan har vi båret os ad
med at løsne jorden fra solen? Og hvor
bevæger vi os nu hen? Styrter vi ikke?
Den tossede mand - som måske
ikke er helt så tosset endda - bliver
ved og ved.
Men folk på torvet er egentlig bare
ligeglade. De pjatter med ham. Og ser
ikke det rædselsvækkende perspektiv
i sagen, som den tossede ser.
Og så forlader tossen til sidst de
andre. Og begiver sig på vandring fra

kirke til kirke for at synge begravelsessalmer for Gud.
Sådan slutter Nietzsche sin lille historie. Og det er ikke nær så hyggelig og
tryg en historie, som Jesus’ - om den
fortabte søn.
Men ligesom Jesu fortælling, rammer
den alligevel tilhøreren. Vi er selv med
i historien. - Som dem, der på mange
måder har afskaffet Gud. Og som
enten er pjattet ligeglade med det eller fra tid til anden rædselsslagne
føler desperationen og tomheden efter
hans død. For hvis Gud er død, har vi
jo kun os selv til at sætte målene for
vores tilværelse!
Gud er død!
Sådan er der mange mennesker, der
tror - eller rettere ikke tror - i dag.
Og når nogen - som den tossede
mand i historien - kommer og fortæller,
at Gud er død eller, rettere sagt, aldrig
har eksisteret, fører det kun til en skuldertrækning.
- Herre Gud, det vidste vi da godt.
Det er der da ikke noget nyt i. - Men i
aften er der fodbold, ikke!
- Gud er død! siger mange i dag. Det
er blevet sagt igen og igen, siden
Nietzsche skrev sin historie. Og efterhånden er det sivet ind hos de fleste.
Og ligegyldigheden ved tabet har bredt
sig. Ligesom på torvet i historien.
Selv præster kan finde på at sige, at
Gud er død. Sige det og mene det.
Hævde, at sådan må ethvert anstændigt tænkende moderne menneske da
mene.
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Jesus sagde også: ”En mand havde
to sønner. Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig den del af formuen,
som tilkommer mig. Så delte han sin
ejendom imellem dem. Nogle dage
senere samlede den yngste alt sit
sammen og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i
et udsvævende liv; og da han havde
sat det hele til, kom der en streng
hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og
holdt til hos en af landets borgere,
som sendte ham ud på sine marker
for at passe svin, og han ønskede
kun at spise sig mæt i de bønner,
som svinene åd, men ingen gav ham
noget. Da gik han i sig selv og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far
har ikke mad i overflod, og her er jeg
ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og
gå til min far og sige til ham: Far, jeg
har syndet mod himlen og mod dig.
Jeg fortjener ikke længere at kaldes
din søn; lad mig gå som en af dine
daglejere.
Så brød han op og kom til sin far.
Mens han endnu var langt borte, så
hans far ham, og han fik medynk
med ham og løb hen og faldt ham
om halsen og kyssede ham. Sønnen
sagde til ham: Far, jeg har syndet
mod himlen og mod dig. Jeg fortjener
ikke længere at kaldes din søn. Men
faderen sagde til sine tjenere: Skynd
Men har de ikke dermed ligesom lukket døren til det religiøse rum?
Hvor véd de det fra?
Og hvor véd de det fra? Hvorfor er det
egentlig så indlysende en tanke for
moderne mennesker, at Gud er død
eller aldrig har eksisteret? Og passer
det i øvrigt, når nogen hævder, at
ingen længere kan tro på Gud?
Vi er dog stadig nogen, der gør det.
Det er derfor, vi holder gudstjeneste
rundt omkring i landets kirker. Og det
er derfor, vi får vores børn døbt. Fordi
vi tror, at det giver mening.
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jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring
på hans hånd og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, slagt
den, og lad os spise og feste. For min
søn her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste.
Men den ældste søn var ude på
marken. Da han var på vej hjem og
nærmede sig huset, hørte han musik
og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede: Din bror er kommet,
og din far har slagtet fedekalven, fordi
han har fået ham tilbage i god
behold. Da blev han vred og ville ikke
gå ind. Hans far gik så ud og bad
ham komme ind. Men han svarede
sin far: Nu har jeg tjent dig i så mange
år og aldrig overtrådt et eneste af
dine bud; men mig har du ikke givet
så meget som et kid, så jeg kunne
feste med mine venner. Men din søn
dér, som har ødslet din ejendom bort
sammen med skøger - da han kom,
slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede: Mit barn, du er altid hos
mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi
feste og være glade, for din bror her
var død, men er blevet levende igen,
han var fortabt, men er blevet fundet.”
Lukasevangeliet kap. 15, vers 11-32

Så egentlig burde de, der siger, at
man i vore dage ikke kan tro på Gud,
altså nøjes med at tale for sig selv!
En gud for de særligt udvalgte
På Jesu tid fandtes der ikke præster og
såkaldt intellektuelle, der hævdede, at
Gud er død. Men ligesom i dag, var
der også dengang nogle, der følte sig
kaldede til at lukke døren til det religiøse rum for andre mennesker.
Ikke fordi de mente, at Gud var død.
Men fordi Gud i deres øjne ligesom var
for god til andre mennesker. Man skulle være et menneske af en ganske

særlig kvalitet for at have lov til at have
med Gud at gøre. Gud var ikke for
hvem som helst, mente de.
Jesus
Derfor provokerede det de her mennesker voldsomt, når Jesus blandt sine
tilhængere fik mange, som man normalt ikke regnede for værd at samle
på: toldere og syndere bliver de ofte
kaldt i Bibelen. - Folk, der var forkerte
på den - enten fordi de arbejdede for
de forhadte fremmede, for romerne.
Eller fordi de moralsk set ikke levede
op til pæne folks standarder.
Pæne folk rystede på hovedet. - Kunne han ikke se, hvem det var, han gik
sammen med? - Kendte han ikke
grænsen for almindelig anstændighed?
- Vidste han ikke, hvem Gud vil have
med at gøre, og hvem han i hvert fald
ikke vil have med at gøre?

de far og den misundelige bror. En
historie, som handler om os allesammen.
En fortælling om, at der er plads til
alle mennesker hos Gud. – Også til
dem, der engang har sagt fra, men er
kommet på andre tanker - sådan som
den yngste søn. Og dem, der - som
broren - går rundt og tror, at meningen
med livet kun kendes af dem, der tror
på deres måde.

Den fortabte søn, den glade far
og den misundelige bror
Jesus svarede dem ved at fortælle
historien om den fortabte søn, den gla-

En punktering af vores
bedreviden – himlen står åben
Man kan tro sig bedre end andre på
mange måder. Bedre i moralsk forstand – sådan som Jesu samtidige kritikere gjorde det. Eller klogere – som
mange gør det i vore dage. Så klog, at
man f.eks. ikke har brug for at tro på
andet end sig selv og sin egen dømmekraft.
Men Jesus punkterer al vores selvfølelse og bedreviden. – Lad være med
at gøre det svært for hinanden, siger
han. - Himlen står åben. Gud findes.
Og hos ham er der plads til os alle!

Kvaglund Genbrug

Mødestedet

Kvaglund Centeret
Tlf. 75 14 12 14

Åbent for alle onsdag og torsdag
kl. 13-16 i Kvaglund Kirke

Mand. til fred. kl. 10.00-17.00

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.

Udvalget er større end du tror!
Giv os det du ikke har brug for
mere. Vi modtager med tak:
Ting, tøj, lysestumper, frimærker,
legetøj, glas, porcelæn,
køkkenudstyr o.s.v.

TING & SAGER, TØJ, LYS
Hvis du har lyst til at være frivillig
medarbejder: Kontakt Karin Blok
Kristensen og få aftale om en
samtale i butikken.

Spisning
Hvorfor altid spise
alene? Det er hyggeligt at spise sammen med
andre. Det har
du mulighed
for hver torsdag kl.
13.30.
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ÆgteskabsEt godt ægteskab
eller parforhold kan
altid blive endnu
bedre! Ud fra denne
grundholdning
arrangeres der igen
Ægteskabsskole i
Kvaglund
Kirke,
denne gang med
psyko- og familieterapeut Mads Noer.
Mads Noer har mange års erfaring
som leder i erhvervslivet. Og han er
uddannet som psyko- og familieterapeut. Sammen med hustruen Connie
har han haft egen rådgivningspraksis
i ca. 10 år nu i både Løgumkloster,
Kolding og Esbjerg.
Pris pr.
Kr. 20.

aften

inkl.

kaffe/te/vand:

Man kan komme én, to eller alle 3
aftener. Tilmelding ikke nødvendig.
Kom begge to! Sæt noget ind på at
deltage! Når man har sagt “ja til døden

skole
skiller”, eller har indledt et forpligtende forhold på anden måde, kan man
ligeså godt få det bedst mulige ud af
det. I Ægteskabsskolen vil I helt sikkert opdage nogle punkter, hvor I kan
gøre det bedre.
2. september kl. 19.30:
Dig og mig og vi to
Om ”dig”, ”mig”, og ”os”. Og om
mænds og kvinders forskellighed besværlighed eller udfordring?
7. oktober kl. 19.30:
Faresignaler i ægteskabet
Hvordan opfange dem i tide og gøre
det rigtige?
4. november kl. 19.30:
Livskriser
- og deres indvirkning på parforholdet. Hvordan kommer man styrket
igennem?

Inspirationslørdag i kirken
Lørdag den 25. september
kl. 10 til 16
Tema: Fællesskab, tro, tjeneste
Om formiddagen vil der blive undervisning ved valgmenighedspræst,
cand. theol. Peter Søndergaard, og om eftermiddagen workshops.
Inspirationsdagen handler om at inspirere os som ”lemmer på legemet”. Peter Søndergaard vil være ledsaget af et team fra Århus.
Der kan købes frokost.
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Det muntre køkken

2004

Kvaglunddagen
Der er linet op til festdag i Kvaglund
lørdag den 4. september. Både store
og små kan være med og enten give
noget af sig selv eller se og høre,
hvad andre har at give. Alle, der har
noget på hjerte, har chancen for at få
det ud!. Er du god til at synge, har du
måske lyst til at glæde andre med din
sang? Spiller du på et instrument og
synes andre skal nyde godt af musikken? Er I en gruppe, der spiller og
synger sammen? Eller er du tryllekunstneren, der kan få tingene til at
forsvinde for øjnene af tilskuerne? Så
kom op til Centertorvet ved KvaglundCenteret, hvor der er åbent fra kl.

10.00 - 17.00. Der bliver optræden af
forskellig slags på scenen, og ved
salgsboderne kan I købe en lang række varer. Det er gratis at komme og
kigge, og det er gratis at optræde på
scenen. Hvis I vil have en salgsbod,
skal I skynde jer at melde det til
sekretariatet for Kvaglunddagen på
Projektkontoret, Egehuset 2, 6705
Esbjerg Ø. Tilmelding kan også ske
på
Kvaglunddagens
hjemmeside
www.kvaglunddag.esenet.dk.
Her
kan der også læses hvilke salgsboder, der er tilmeldt, hvem der optræder på scenen, og man kan se
dagens program.

2 Bibelaftener
om Johannes’ Åbenbaring

g
n
i
r
a
b
n
e
b
å

For mange mennesker er den sidste
bog i Bibelen, Johannes’ Åbenbaring,
bare mærkelig. Tidligere sognepræst
Frank Jacobsen, Århus, har sat sig
ind i den, skrevet om den og undervist om den mange gange. Nu får vi i
Kvaglund Kirke på to aftener glæde af
hans viden. Kom og vær med!
Mandag den 4. oktober kl. 19:
”Menigheden og troens kamp” (Johs.
Åbenbaring kap. 1-12)

Mandag den 18. oktober kl. 19:
”Troens modstander og troens sejr”
(Johs. Åbenbaring kap. 13-22)

Alle er velkomne. Deltagelse disse to
undervisningsaftener
er
gratis.
Kaffe/te/vand kan købes. Medbring
Bibel og notesblok.
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Kvaglunddagen

13. søndag efter trinitatis
Johannes Sloth Christensen ☺

Danmark til Middag

14. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen Høstgudstjeneste ☺

Lørdag den 4.
kl. 10.00

Søndag den 5.
kl. 10.30

Onsdag den 8.
kl. 19.00

Søndag den 12.
kl. 10.30

15. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen ☺

Alphakursus

Inspirationslørdag

Søndag den 19.
kl. 10.30

Tirsdag den 21.
kl. 19.00

Lørdag den 25.
kl. 10.00

16. søndag efter trinitatis
Georg Græsholt ☺
Jens Fischer-Nielsen ☺
Familie/International

Fælles spiseaften

Fredag den 17.
kl. 18.00

Søndag den 26.
kl. 10.30
kl. 16.00

Alphakursus

Tirsdag den 14.
kl. 19.00

Mandag den 13.
kl. 19.30
Orienteringsmøde om Menighedsrådsvalg

Ægteskabsskole

Torsdag den 2.
kl. 19.30

September

1. søndag i advent
Jens Fischer-Nielsen Familiegudstjeneste
Adventsmarked
Alphakursus

Søndag den 28.
kl. 10.30
kl. 12.00
Tirsdag den 30.
kl. 19.00

Adventsmarked

Alphakursus

Tirsdag den 23.
kl. 19.00
Lørdag den 27.
kl. 10.00

Sidste søndag i kirkeåret
Georg Græsholt ☺

Fælles spiseaften

Søndag den 21.
kl. 10.30

Fredag den 19.
kl. 18.00

Alphakursus

Menighedsrådsvalg?
Alphakursus

Tirsdag den 9.
kl. 9.00
kl. 19.00

Tirsdag den 16.
kl. 19.00

Alle helgens dag
Georg Græsholt ☺

Søndag den 7.
kl. 10.30

22. søndag efter trinitatis
Georg Græsholt ☺
Gospelkoncert

Ægteskabsskole

Torsdag den 4.
kl. 19.30

Søndag den 14.
kl. 10.30
kl. 16.00

Alphakursus

Tirsdag den 2.
kl. 19.00

November
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Bibelaften

Alphakursus

Ægteskabsskole

18. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen ☺

19. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen ☺

Mandag den 4.
kl. 19.00

Tirsdag den 5.
kl. 19.00

Torsdag den 7.
kl. 19.30

Søndag den 10.
kl. 10.30

Søndag den 17.
kl. 10.30

20. søndag efter trinitatis
Georg Græsholt ☺

Alphakursus

Søndag den 24.
kl. 10.30

Tirsdag den 26.
kl. 19.00

21. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen
BUSK Familiegudstjeneste

Fælles spiseaften

Fredag den 22.
kl. 18.00

Søndag den 31.
kl. 10.30

Alphakursus

Tirsdag den 19.
kl. 19.00

Mandag den 18.
kl. 19.00
Bibelaften

17. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen ☺

Alphakursus

Søndag den 3.
kl. 10.30

Oktober

Tirsdag den 28.
kl. 19.00

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

TirsdagsCafé
Børnegospelkor

Dagsorden og udskrift af menighedsrådets beslutningsprotokol er fremlagt til gennemsyn på kirkekontoret fem hverdage før mødets afholdelse.

Menighedsrådets møder er offentlige. Som regel afholdes
der møde fjerde torsdag i måneden kl. 19.00, dog ikke juli
og december.

Menighedsrådsmøder

Tirsdag kl. 14.30:
Tirsdag kl. 16-17:
Onsdag og torsdag
kl. 13-16:
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. 7514 1066 eller
direkte hos Taxa på tlf. 7514 4500.

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 ☺

Danmark
til Middag
Inviter en ven ud til middag – gratis!
Eller meld dig selv til for at få en
spændende og sjov aften med info
om Alpha-kursus onsdag den 8. september kl. 19.00-22 i Kvaglund Kirke.
Program for aftenen:
• Flot middag med dessert og kaffe
og hyggemusik.
• Under middagen er der indslag
med interviews med tidligere deltagere og information om det kommende ”ALPHA-kursus”.
• Selvironisk og sjovt filmindslag om
kirken.
• Festtale: Kristendom
usand og irrelevant?

–

kedelig,

• Forskellige former for musikalsk
underholdning.

For alle som gerne vil vide mere om
Alphakursus.
Tilmelding til kirkens kontor senest
1. september.

Alphakursus
Kristendomsundervisning for voksne med almindelige mennesker som
undervisere – og deltagere. Det kører
efter et engelsk koncept, men selvfølgelig på dansk.
Følgende tirsdage i efteråret ’04. kl.
19: 14. sept., 21. sept., 28. sept., 5.
okt., 19. okt., 26. okt., 2. nov., 9.
nov., 16. nov., 23. nov., 30. nov.
Se særskilt program på hylden i
våbenhuset. Eller kom til Danmark til
Middag og få en festlig optakt til at
være med.
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ALPHA betyder: A:
Alle. L: Latter. P: Pizza
og Pasta. H: Humor.
A: Alle spørgsmål
er relevante.
Kurset drejer sig
om indføring i
levende kristendom. Arr.: Et
udvalg under
Kvaglund Kirke i
samarbejde med
sognepræst Jens
Fischer-Nielsen.

efteråret 2004

Fælles Spiseaftener I efteråret glæder vi os til at se jer alle
- børn, unge, voksne og ældre - til fire
Fælles Spiseaftener. Det er aftener,
hvor alle kan være med. Der sker
noget både for børn og voksne. Kl.
18.00 spiser vi fra den store internationale buffet, der er lavet af mad, som
gæsterne selv tager med hjemmefra.
Kan I finde et andet sted i Esbjerg og
omegn, hvor man spiser så godt som
på disse aftener? Efter maden er der
et fælles program for børn og voksne,
inden vi deler os op. Børnene leger
eller laver aktiviteter sammen - og de
voksne får et oplæg af en gæst eller
af en, der er kendt i kirken.
Fredag den 17. september fortæller Birthe og Vagn Dahl Nielsen, Varde, om en rundrejse i Israel og Jordan. De viser forskellige steder og fortæller om nogle af de indtryk, som de
fik med hjem fra rejsen. De har
besøgt steder, som vi kender fra Bibelen og fra romertiden, og også set
noget af det moderne Israel.

Fredag den 22. oktober kommer
Imad Nissan Karyo, Silkeborg. Imad
har blandt andet lavet billedskulpturer
til Saddam Husseins paladser. Denne
aften fortæller han blandt andet om
sit møde med sine nye landsmænd,
danskerne.
Fredag den 19. november er lige
før advent, så det kommer aftenen til
at bære præg af.

International
gudstjeneste

Adventsmarked

Søndag
den 26. september
kl. 16
Gudstjeneste på
engelsk/dansk

I næste nr. af kirkebladet
omtales Adventsmarkedet.
Det bliver lørdag den 27. til
søndag den 28. november.
De grupper/klubber/
foreninger i Kvaglund sogn,
som gerne vil have en
bod skal henvende sig til
sognemedhjælper
Vagn Dahl Nielsen.
tlf. 2445 4066.

Prædikant: Helge Maagaard
Liturg: Jens Fischer-Nielsen

Vinbonde fra Nazaret, Israel
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Gospelkoncert i
Kvaglund Kirke

Søndag d. 14. november kl. 16.00
kommer gospelkoret Primus til
Kvaglund Kirke
Primus har eksisteret siden januar
1992 og består af ca. 35 sangere og
5 musikere. Korets medlemmer kom-

Entré: 5
0 kr.

mer fra hele landet og mødes derfor
kun ca. en gang om måneden til øvelse, koncerter eller cd-indspildning.
Koret holder koncerter over hele landet og har medvirket i flere forskellige
sammenhænge, heriblandt radio og
tv. Primus har udgivet 10 cd’er med
meget forskellige numre: rytmiske
sange, gospel, negro spirituals m.m.
Deres repertoire byder bl.a. på Kirk
Franklin, Mary Mary og andre kendte
gospelnumre og bærer naturligvis
præg af det fælles kristne trosgrundlag.
Koret ledes af Judith Hedager Nielsen, Esbjerg.

26 mariehøns
og mange andre
spændende dyr …

Pirat-jagt - stafetløb med vand - rundbold - vikingespil - lamper til fyrfadslys
- stenmaling - bagning af snobrød i
regnvejr … det er nogle af de ting,
som børn morede sig med ved
Kvaglund Kirke i fire dage i juli. Hver
dag var der mellem 20 og 35 børn i
alderen 6 - 12 år. Sommerferien kan
være lang, og vi tilbød børnene, at de

Klub 1/2 4
- holder møde hver torsdag fra kl.
15.30 (halv fire) til kl. 17.00. Her går
aktivitet, leg og alvor op i en højere
enhed. Børnene i klubben laver altid
noget sjovt – sammen med voksne.
Og hver gang er der saftevand og
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Et par forstenede mariehøns
kunne komme og lege med hinanden
og med voksne ledere. Ud over at det
har været sjovt for børnene, har det
også vist dem, at det ikke er farligt at
komme i nærheden af kirken.

noget at spise. Vi hører nogle af de
spændende historier fra Bibelen og
synger lidt sammen. Klub 1/2 4 holder møder i børne- og ungdomshuset mellem kirken og skolen. Der er
plads til flere børn i alderen 6-9 år.
Vil du gerne vide mere om Klub
1
/2 4? Så ring til Vagn på tlf. 2445
4066 og få en snak med ham.

TirsdagsCafé
Hver tirsdag eftermiddag er der åbent
hus i Kvaglund Kirke med fællesskab
og inspiration til hverdagen. Kl. 14.30
er der kaffe. Derefter en salme eller
sang. Kl. ca. 15 begynder programmet som ses herunder.
Alle er velkomne. På Gruppe- eller
hyggeeftermiddagen er der altid også
mulighed for bare at sidde med en
kop kaffe. Kaffe koster hver gang kr.
10,-.
Ansvarshavende: Et udvalg med
Karin Blok Kristensen (7514 1391) og
Jens Fischer-Nielsen (7514 3529) i
spidsen.

September
Tirsdag den 7. kl. 14.30:
Hyggeeftermiddag med spil & snak.
Tirsdag den 14. kl. 14.30:
Galleri Noer. ”Troen i billeder”. Helle
Noer fortæller om sine billeder. (Forbered dig evt. ved at klikke ind på
www.galleri-noer.noernet.dk). Der vil
efterfølgende være en udstilling af
Helle Noers billeder i Kvaglund Kirke.

Tirsdag den 26. kl. 14.30:
”Kristendom og Politik – er dette ikke
en sprængfarlig cocktail?” Marianne
Karlsmose, formand for Kristendemokraterne, giver et ikke-partipolitisk
oplæg.

November
Tirsdag den 2. kl. 14.30:
Hyggeeftermiddag med spil, håndarbejde og snak.
Tirsdag den 9. kl. 14.30
Genbrugsmode. Opvisning ved medarbejdere fra Genbrugsland Kvaglund.
Tirsdag den 16. kl. 14.30:
Aktivitetsgrupper: Bibelgruppe. Bangladesh-kreds. Spil & snak. PC.
Tirsdag den 23. kl. 14.30:
Mediehuset JydskeVestkysten - journalist Kirsten Purkær Gomes fortæller
om avisen og sit arbejde som jourhavende redaktionssekretær på avisens centralredaktion i Esbjerg.
Tirsdag den 30. kl. 14.30:
Hyggeeftermiddag med spil & snak.

Tirsdag den 21. kl. 14.30:
Aktivitetsgrupper: Bibelgruppe. Bangladesh-kreds. Spil & snak. PC.
Tirsdag den 28. kl. 14.30:
Camilla Skovgaard Sørensen fortæller
i ord, lyd, billeder og ved hjælp af ting
og sager om 3 mdr. som volontør i
SudanMissionens arbejde i Nigeria.

Oktober
Tirsdag den 5. kl. 14.30
Hyggeeftermiddag med spil og snak.
Tirsdag den 12. kl. 14.30:
”Med Vagn i Israel”. Vagn Dahl Nielsen
fortæller om sin tur til Israel foråret
2004.
Tirsdag den 19. kl. 14.30:
Aktivitetsgrupper: Bibelgruppe. Bangladesh-kreds. Spil & snak. PC.

International
Service
Sunday 26th of September 2004
at 4PM
Preacher: Rev. Helge Maagaard
Leader: Jens Fischer-Nielsen
Hymns, praise songs, sermon,
Holy Communion
All denominations and
nationalities are welcome
After the service: Fellowship
with coffee and tea
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Alder:
Tlf.nr.

Navn:

Adresse:

Aflever løsningen i kirken inden den 1. november, så deltager du i lodtrækningen om en børnebibel.

Bø
/ rnesiden
Opgaven er lånt fra Bibel Opgave Bog nr. 4, Børnegudstjeneste-Forlaget 1994

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

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. 7514 1584.

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.
19.30-20.30. 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

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
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 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. 2445 4066 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

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 Serner-Pedersen 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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Menighedsrådsvalg 2004
Orienteringsmøde mandag
den 13. september kl. 19.30
Valgregler
Der er valg til menighedsrådet hvert fjerde år i november måned.
Da der er gået 4 år siden sidste valg, er der valg i år. Valgdagen er
9. november. Den nye periode starter ved
kirkeårets begyndelse, første søndag i advent.
Der vælges et antal medlemmer, som svarer
til sognets størrelse. I Kvaglund Sogn skal
der vælges 10 personer foruden præsterne,
som automatisk er medlemmer.
For at blive opstillet som kandidat til menighedsrådet skal man være medlem af Folkekirken, have dansk indfødsret og være
fyldt 18 år.
Menighedsrådet skal arbejde for et godt
kirkeliv i sognet. Rådet er arbejdsgiver for
kirkens personale, dog ikke præsterne.
Desuden har det tilsyn med kirkens bygninger og præsteboligen.
I de fleste sogne i Danmark er der fredsvalg.
Dvs. at der kun opstilles én liste, hvorved valget (den 9.
november) bortfalder. Forud for valgdatoen skal der holdes et orienteringsmøde.
Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget i Kvaglund Sogn afholdes i kirkens mødesal mandag den 13. september kl. 19.30.
I Kvaglund Sogn har der hidtil været tradition for, at der kun er én liste,
nemlig “den fælleskirkelige liste”, og at der foretages opstilling til denne
liste umiddelbart efter orienteringsmødet.

Indflydelse

Andre kandidatlister kan afleveres fra 21. september 2004 kl. 19.00
til 28. september 2004 kl. 19.00 til en af følgende: Karin Blok Kristensen, Lindelunden 53 eller Hans Jørgen Nielsen, Lindelunden 80.

Grafisk Trykcenter AS · Tlf.: 76 109 110

Hvis du vil være sikker på at få indflydelse ved menighedsrådsvalget i
Kvaglund Sogn, så mød op på orienteringsmødet. Valget til det nye
menighedsråd afgøres muligvis denne aften.

