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Kvaglund Kirke inden i . . .

Om søndagen er alle ansigter vendt mod korset på altervæggen og Guds hjerte på prædikestolen. Om hverdagen kan man
gå ind og tænde et lys i lysgloben – eller dyrke fællesskabet
ved forskellige arrangementer. Duerne vidner om Guds fred.
Læs om pilgrimstemaet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 3-7
Læs om Adventsmarked 26.-27. nov.. . . . . . på bagsiden

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.
- når der er dødsfald i familien
aftales tidspunkt for begravelseshandlingen med

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 til møder og arrangementer bestyres af kirketjenerne. De træffes
bedst om formiddagen kl. 8-13 på tlf. 2128
1066.

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
2445 4066

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

Kirketjener
2128 1066

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
2215 5232

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

Menighedsrådet
Formand

1. suppleant

Karin Blok Kristensen, Lindelunden 53, tlf. 75141391
email: karinbk@kvaglundkirke.dk
Hanne Gram Larsen, Egelunden 77, tlf. 75141705
Leif Kærgaard, Sdr. Skadsvej 40, Skads, tlf. 75165400
Gladys Bediako Bruun, Egekrattet 10, st.th.,
Verner Fonnesbæk, Fyrrelunden 41, tlf. 75142458
Mai-Brit Hebsgaard, Fyrrelunden 31, tlf. 75143164
Svend Bjerrum Jensen, Gabelsparken 25, Bramming, tlf. 75144661
Anni Kathrine Lodberg, Slåenvej 81, tlf. 75132970
Poul Martin A. Nielsen, Hovedvej A1 nr. 29, Bramming, tlf. 75470244
Kurt Nørgaard Pedersen, Hassellunden 7, tlf. 75145070
Berith Nord Hansen, Rolfsgade 27.1, tlf. 75457680

Redaktion

Jens Fischer-Nielsen og Vagn Dahl Nielsen (ansvarshavende redaktør)

Næstformand
Kirkeværge
Øvrige medlemmer
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Næste kirkeblad udkommer 1. marts 2006
Indlæg afleveres på kirkens kontor senest 1. februar 2006

De vise mænd
- de tre og den
fjerde og os
Af Jens Fischer-Nielsen

De første pilgrimme
Bibelen beretter om tre vise mænd, som
drog ud for at opsøge og tilbede Jesusbarnet. De fulgte deres hjertes længsel. De
fandt hvad de søgte og rejste hjem igen.
De blev på en måde de første kristne pilgrimme.
Legenden fortæller at der var en fjerde vismand. Han hed Artaban. Han nåede ikke
at slå følge med de tre, men fulgte efter på
sin egen ”pilgrimsvandring” for at lægge tre
ædelstene i den nyfødte konges hånd.
Artabans liv gik med at lede efter Jesusbarnet – og hjælpe mennesker. Ædelstenene
solgte han efterhånden og brugte pengene til at lindre nød og smerte. Til sidst
nåede han frem til Jesus – som nu efter
33 år hænger på korset. Artaban dør samtidig med Jesus. I dødens stund kommer
Jesus til ham. Artaban beklager at han ikke
har noget at give. Men Jesus siger: ”Hvad
du gjorde mod en af disse mine mindste,
gjorde du mod mig” (Matt. 25.40)
Livet er en vandring
Vores almindelige danske liv kan vanskeligt
sammenlignes med en smertefuld pilgrimsvandring i nøjsomhed og under afsavn. Men
det er en vandring fra vugge til grav. Og ind
i mellem i et stille øjeblik – i vandringens
pauser (hvis vi da har sådanne!) – dukker de
store spørgsmål op: Hvad er meningen med
livet? Hvad er Guds vilje med mig? Hvordan opnår jeg den harmoni jeg higer efter?
Mange mennesker ”skøjter” bare videre
og overdøver de spørgsmål, som nu og da
popper op. Men er det tilfredsstillende? Er

der ikke mere livskvalitet i at ”mærke efter”
og forfølge hjertets spørgsmål? Det er dét I
opfordres til gennem 2 foredrag om dybere åndeligt liv, som du kan læse om inde i
kirkebladet. Og det er sådan set også det,
vi kaldes til hver gang kirkeklokken ringer
morgen og aften og om søndagen. Vanens
magt er stor – derfor fortsætter de fleste
vandringen i det spor de har vænnet sig til.
Men der er også nogle, som stopper op –
ofte i en moden alder – og spørger: Hvad er
meningen? – og finder den hos Gud direkte
og i tjenesten for næsten.
Glædelig Jul!
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Pilgrimsvandring kaldte
ydmyghed
og taknemlighed frem
Et interview med Peter Johnsen
ved Jens Fischer-Nielsen
Pilgrimsvandring på 778 km. og en
ekstra slutspurt på 92 km. i sept./
okt. 2005 fra St. Jean-Pied-De-Port i
Frankrig til Santiago de Compostela i
Spanien – og videre til ”verdens ende”
Cape Finisterre. – Hvorfor gjorde han
det? Hvad fik han ud af det?
En almindelig Kvaglunder
Eller sådan næsten. Det er ikke alle, som
kan eller vil. Men den 62 årige Peter Johnsen, Hassellunden 47, gjorde det. Han
gik den lange vej, 870 km, med 10-12 kg
oppakning på ryggen på 32 dage.
Hvorfor?
- Jeg så en TV udsendelse i foråret 2004
om pilgrimsvandring. Og så vidste jeg,
at det skulle jeg prøve. Jeg holdt op som
selvstændig efter 30 år den 1. maj 05.
Jeg havde været meget koncentreret om
mit arbejde. Jeg havde behov for at prøve
ensomhed, enkelthed, ro og eftertanke.
Jeg tror ikke jeg er den eneste som har
behov for det, men jeg havde pludselig
muligheden.
Hvad fik du ud af det?
- Jeg fik ingen åbenbaring, siger han
smilende. Jeg så ikke ”lyset”. Men det var
en rigtig god og vellykket vandring, som
jeg er meget taknemlig for at jeg har været
i stand til at gennemføre. Turen har gjort
mig godt her på overgangen mellem den
erhvervsaktive tid og pensionisttilværelsen.
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Jeg lærte at det ikke er det materielle, som
er det vigtigste, for at man kan føle sig
glad og taknemlig over tilværelsen. Mens
jeg gik, var det nemt for mig at takke Gud
for mit gode helbred, som gjorde at jeg
havde styrke og kræfter til at være netop
på det sted, hvor jeg var. Og helt konkret i
ydmyghed at takke for at jeg havde haft et
godt overnatningssted (refugium), var mæt,
havde rent vand i flasken i min rygsæk og
at jeg hver dag mødte positive, søde, rare
og spændende mennesker fra stort set hele
verden.
Hvad var det største?
- At jeg gennemførte! På den næstsidste dag før jeg nåede Cape Finisterre fik
jeg stærke smerter og hævning i venstre
underben. Om aftenen på refugiet nævnte
jeg det for en dame fra Italien. Hun havde
en salve, som hun mente kunne hjælpe.
Jeg var virkelig bange for at jeg ikke kunne
gå de sidste 35 km., men salven og bønner hjalp, så jeg den sidste dag følte mig
let; ubesværet nåede jeg Cape Finisterre.
Man oplever nye sider på en sådan vandring, både hos sig selv og andre. Jeg valgte mest at gå alene i mit eget tempo, men
man kan også gå et par stykker sammen.
Når man om eftermiddagen kommer frem til
det næste refugium, så snakker man med
alle de andre pilgrimme. De er lette at komme i kontakt med. Man er jo alle i samme
situation med sin vandring og sine basale
behov.

Et hav af billeder
Peter Johnsen har et hav af billeder. Den
første uges tid var hans datter med. Det var
rigtig godt, siger han.
- Når man går, er man sammen, også uden
at man behøver sige noget hele tiden.
Derefter var han alene. Men aldrig helt
alene. Der var jo andre på vejen. Og gule
pile viste fremad med jævne mellemrum.
Han har taget mange billeder. De er med
dato og klokkeslæt. Det er en fordel. Så kan
han ved hjælp af dagbog nøjagtigt stedfæste motiverne. Ruten er nøje markeret på
et kort. Og der er stempler fra alle refugierne i pilgrimspasset.
På refugierne, som var af forskellig standard, kunne man få en madras eller en køje
at sove i på en stor sovesal og mad, bad,
vask og nyt drikkevand til næste dags vandring – hvad mere har man brug for?
Målet
I gamle dage var det der drev pilgrimmene
sandsynligvis den syndsforladelse, man

regnede med at kunne opnå ved at besøge
Sankt Jakobs grav i den imponerende
domkirke i Santiago de Compostela, og
de lidelser, der fulgte med en pilgrimsfærd.
Man regnede med på denne måde at forkorte sin tid i skærsilden.
Målet og højdepunktet er også i dag at
nå frem til domkirken i Santiago og deltage i pilgrimsmessen. Det var det også for
Peter Johnsen. Men han tog altså også den
ekstra tur til ”verdens ende”, Cape Finisterre, hvor man i oldtiden troede at verden
sluttede. Her skulle han, traditionen tro,
have brændt alt sit tøj, tage et bad i havet
og iføre sig rene klæder til det nye liv efter pilgrimsfærden. Han fortæller at han
nøjedes med at brænde et par udtjente
sokker – og om han er blevet et nyt og
bedre menneske? – Til det svarer han, at
det må hans kone, Lene, vurdere. Jeg kan
oplyse, at hun i hvert fald så ud til at være
glad for at have fået sin mand hjem i god
behold efter 5 ugers fravær.

To foredrag om
dybere åndeligt liv
Tirsdag den 17. januar kl. 19.30:

Emne:
Livet leves indefra!
Forfatter, åndelig vejleder og
tidligere sognepræst Jette Dahl, Haderslev.
Efter 25 år som sognepræst i folkekirken opsagde Jette Dahl i 2004 sin stilling for at
hellige sig det, hun brænder for, nemlig omsorg for sjælen, det indre menneske.
Med udgangspunkt i følgende 7 pilgrimsord: langsomhed, enkelhed, stilhed, bekymringsløshed, frihed, spiritualitet og fællesskab tegner hun et modbillede til tidens
mange krav om effektivitet og præstation. Undervejs inddrager Jette Dahl sin egen
trosvandring fra en alvorlig kræftsygdom gennem retrætens og pilgrimsvandringens
erfaringer med Gud. Som åndelig vejleder er hun optaget af mødet med religiøst,
søgende mennesker, som længes efter et liv med Gud.
Hvordan bliver Gud en levende virkelighed i vores dagligdag?

Torsdag den 9. marts kl. 19.30:

Emne:
Moderne pilgrimsvandring
– ud i det indre
Sognepræst Elisabeth Lidell, Risskov
Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første
kristne kaldtes „dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en
levende tro. De seneste år har mange mennesker - også danske protestanter - grebet pilgrimsstaven. Middelalderens gamle pilgrimsmål som Santiago de Compostela i Spanien har oplevet stor søgning. Men hvad får fortravlede mennesker til at
udskifte de hurtige moderne transoportmidler med „apostlenes heste”? Hvad sker
der, når man begynder „at bede med fødderne”?
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Europas kulturvej nr. 1 hvordan opstod idéen?
Af sognemedhjælper Vagn Dahl Nielsen
Begrebet pilgrimme kendes fra buddhisme, hinduisme, islam og kristenheden. I tiden efter Jesus begyndte kristne
at valfarte til hans grav i Jerusalem, og til
Rom, hvor apostlen Peters grav findes
under den nuværende Peterskirken, - og
senere til apostlen Jakobs grav i nordvestSpanien. Men hvorfor dertil?
I det 9. århundrede fik kejser Karl den Store
af Frankrig en åbenbaring om, at apostlen Jakob (bror til evangelisten Johannes)
kaldte på ham, og at hans grav kunne
findes i Spanien nær Campus Stellae (latin
for Stjernemarken). Karl drog i felttog mod
maurerne, der havde indtaget den iberiske
halvø (vore dages Spanien og Portugal).
Vejen til Skt. Jakobs Grav ved Campus
Stellae (i dag Santiago de Compostela)
skulle holdes åben for kristne pilgrimme.
Før det endelige slag var maurerne overlegne i antal, men Sankt Jakob (spansk Sant
Iago) viste sig i et nattesyn på himlen i en
ridders skikkelse, - og dagen efter vandt de
kristne og dræbte i titusindvis af maurere.
Der blev bygget en kirke over Jakobs grav,
i dag kendt som pilgrimskatedralen.
Det blev et vendepunkt i hele den
europæiske kultur. Camino de Santiago
- Vejen til Santiago - blev et kultursted,
hvor middelalderens pilgrimme mødtes,
udvekslede historier om stort og småt, og
fortalte hinanden om livets mange facetter. Pilgrimme gik vejen mod Sankt Jakobs
grav af religiøse årsager, - nogle, fordi de
var idømt en straf og lovet eftergivelse af
forbrydelsen, når de kom hjem igen med
deres bevis for at have været ved Jakobs
grav. Det vrimlede med pilgrimme i middelalderen, men faldt efter reformationen
i Europa. Goethe udtalte engang, at idéen
om Europa blev født på vejen til Compostela. I 1980’erne udnævnte Europarådet
”caminoen” til Europas kulturvej nr. 1.
I de sidste år er antallet af pilgrimme sti-

gende igen. De søger et eller andet - måske
et opgør med stress og jag. Motiverne kan
også være det rent præstationsmæssige, med eller uden det åndelige perspektiv ….
og så går vejen gennem et pragtfuld stykke
kulturlandskab med en masse se-værdige
steder.
Hvis artiklen om Peter Johnsens rejse og
denne artikel har givet dig lyst til at høre
mere om pilgrimsvandring, er det en god
idé at komme til foredraget med Elisabeth
Lidell i marts måned. Du kan søge informationer på internettet, f.eks. på www.santiagopilgrimme.dk om Camino de Santiago
- eller på www.pilgrim.nu (pilgrimsvandringer i Sverige - eller om danske pilgrimsvandringer på www.pilgrimsvandring.dk. Du er
også velkommen til at kontakte mig på tlf.
24 45 40 66, da jeg også er pilgrim og har
vandret i ind- og udland.
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TirsdagsCaféen: Julebanko - tag en gave med til ca. 20 kr.
Alpha-kursus

3. søndag i advent
Georg Græsholt J
Julelovsangs-gudstjeneste v/Jens Fischer-Nielsen J

International Christian Group

Tirsdag den 6.
kl. 14.30
kl. 19.00

Søndag den 11.
kl. 10.30
kl. 19.00

Mandag den 12.
kl. 18.00

4. søndag i advent
Georg Græsholt J

TirsdagsCaféen: Julehygge-eftermiddag

Juleaften
Georg Græsholt
Jens Fischer-Nielsen
Fælles Juleaften

Juledag
Georg Græsholt

2. juledag
Jens Fischer-Nielsen J

Søndag den 18.
kl. 10.30

Tirsdag den 20.
kl. 14.30

Lørdag den 24.
kl. 15.00
kl. 16.30
kl. 17.30

Søndag den 25.
kl. 10.30

Mandag den 26.
kl. 10.30

TirsdagsCaféen: Grupper - Bibelgruppe. Håndarbejde.
Spil & snak.

2. søndag i advent
Jens Fischer-Nielsen J

Søndag den 4.
kl. 10.30

Tirsdag den 13.
kl. 14.30

T’n’T Event

Fredag den 2.
kl. 19.00

TirsdagsCaféen: Hyggeeftermiddag

Tirsdag den 14.
kl. 14.30

Salmesangsaften

Fælles Spiseaften

Torsdag den 23.
kl. 19.00
Fredag den 24.
kl. 18.00

Tirsdag den 28.
kl. 14.30

TirsdagsCaféen

Fastelavn
Familiegudstjeneste v/Georg Græsholt
- derefter tøndeslagning for små og store børn

TirsdagsCaféen

Tirsdag den 21.
kl. 14.30

Søndag den 26.
kl. 10.30

International Christian Group

Mandag den 20.
kl. 18.00

Seksagesima
Jens Fischer-Nielsen J

Septuagesima
Jens Fischer-Nielsen J

Søndag den 12.
kl. 10.30

Søndag den 19.
kl. 10.30

TirsdagsCaféen: Film

International Christian Group

Mandag den 6.
kl. 18.00
Tirsdag den 7.
kl. 14.30

Sidste søndag efter Hellig 3 konger
Georg Græsholt J

Søndag den 5.
kl. 10.30

Februar 2006

Kirkekalender · dec. 2005 - jan. - feb. 2006

December 2005
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Nytårsaften
Jens Fischer-Nielsen

International Christian Group

Salmesangsaften

2. søndag efter Hellig 3 Konger
Georg Græsholt J

TirsdagsCaféen: bemærk ændret tidspunkt
Livet leves indefra v/Jette Dahl

Fælles Spiseaften
Den forbudte frelse v/Massoud Fouroozandeh

3. søndag efter Hellig 3 Konger
Jens Fischer-Nielsen J

International Christian Group

TirsdagsCaféen: Luther og visionen, der forandrede verden

4. søndag efter Hellig 3 Konger
Jens Fischer-Nielsen J

Mandag den 9.
kl. 18.00

Torsdag den 12.
kl. 19.00

Søndag den 15.
kl. 10.30

Tirsdag den 17.
kl. 19.30
kl. 19.30

Fredag den 20.
kl. 18.00
kl. 19.00

Søndag den 22.
kl. 10.30

Mandag den 23.
kl. 18.00

Tirsdag den 24.
kl. 14.30

Søndag den 29.
kl. 10.30

TirsdagsCaféen: Grupper - Bibelgruppe. Håndarbejde. Spil
& snak.

1. søndag efter Hellig 3 Konger
Jens Fischer-Nielsen J

Søndag den 8.
kl. 10.30

Tirsdag den 31.
kl. 14.30

Nytårsdag
Jens Fischer-Nielsen J

Søndag den 1.
kl. 14.00

Januar 2006

Lørdag den 31.
kl. 22.30
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13.35-15.05
Minikonfirmander

08.00-09.30:
Konfirmander 7B

Torsdag

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

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

15.30: Klub 1/2 4

15.30: Kirkekorøvelse

14.30: Bøn for
menigheden
14.30: Korskole

13.00-16.00:
Mødestedet

09.30: Kvindeklub

08.00-09.30:
Konfirmander 7A

(som ikke er medtaget i kalenderen):

Menighedsrådsmøder

Onsdag

09.30-11.30:
Legestue

Tirsdag
16.00-17.00:
Børnegospel

13.00-16.00:
Mødestedet

Mandag

Faste tidspunkter

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

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

Børn
er altid velkommen i kirkens søndagsbørneklub under prædikenen, der er
mærket med J.

2005

Fælles
Juleaften

Fælles Juleaften i Kvaglund Kirkes mødesal er for alle,
som har lyst til at være sammen med andre Juleaften, 24. december
Juletraditioner
Arrangementet begynder kl. 17,30 og slutter kl. 22,30. Man kan gå direkte til fælles
juleaften efter gudstjenesten kl. 16,30.
Menuen bliver helt traditionel: Andebryst og
flæskesteg samt risalamande med kirsebærsovs. Der vil blive tale om en juleaften, hvor vi forsøger at holde alle de gode
traditioner, som en familiejul almindeligvis
byder på. Det skal være en festlig, hyggelig,
glædelig aften med julemad og lækkerier,
gaver, dans om juletræet, juleevangelium,
julesalmer o.s.v.

Tilmelding inden 15. dec.
Det koster kr. 125 at være med – børn ½
pris. Betalingen afleveres sammen med en
tilmeldingskupon på kirkens kontor hverdage kl. 10-12 eller i ”Mødestedet”, Kvaglund Kirke, mandag og torsdag kl. 13-16.
Meld dig til i god tid. I tilfælde af spørgsmål
ring da til kirkens kontor 7514 1066 eller
præsteboligen 7514 3529.
¨
Med venlig hilsen Jette B. Rasmussen, Sari
Koivusaari, Elsebeth & Jens Fischer-Nielsen

Salmesangsaftener
- vinter og forår 2006
Efter jul begynder vi en ny række salmesangsaftener. Det er aftener, hvor vi i
fællesskab lærer den nye salmebog,
som udkom i 2002, bedre at kende. Vi
snakker om de nye salmetekster og lærer
nye melodier - og så synger vi naturligvis
også nogle af de gode, gamle salmer,
som vi godt kan lide. På den måde får vi
efterhånden et overblik over salmebogen
med dens i alt 791 numre. Her i 2005
holdt vi 8 salmesangsaftener. I 2006 vil vi
nøjes med 5. Og holder planen, har vi til
sommer nået hele salmebogen igennem.
5 torsdage
kl. 19-21 - fra januar til maj 2006
Salmesangsaftenerne ligger på følgende
dage: 12. januar, 23. februar, 16. marts,
20. april og 18. maj. Alle en torsdag kl.
19-21.
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Program
Hver gang ser vi på en bestemt del af
salmebogen. I januar bliver det nr. 553613 (fra Evighedshåbet til Kristi efterfølgelse), og i februar nr. 614-678 (fra Forsagelse og kamp til Trøst og fred).
Alle er velkomne!
Selv om man ikke deltog sidste år, må
man meget gerne komme. Det kræver
ingen forkundskaber at deltage. Alle er
velkomne – også selv om man måske
kun har mulighed for at være med en
enkelt gang eller to.
Lene Kastrup og Georg Græsholt

2006

Fælles spise- - for familier
aftener forår og enlige
Kvaglund Kirkes arrangerer Fælles
Spiseaftener for alle. Her er det faste
program:
Kl. 18.00 Fælles spisning - den store internationale buffét. Hver familie eller gruppe
medbringer mad, der svarer til familiens
(eller gruppens) antal personer.
Kl. 19.00 er der børneforkyndelse med
sange og historier for børn fra 0 - 90 år.
Kl. 19.30 (evt. kl. 19.00) deles børn og voksne. Der er et specielt program for hhv.
børn og voksne.
Kl. 20.30 aftensang i kirken - derefter te og
kaffe.

Fredag 24. februar: Besøg af spændende
gæst
Fredag 17. marts: Besøg af Li Peng,
København (Kina)
Torsdag 13. april: Skærtorsdag, - med
nadvergudstjeneste
Torsdag 25. maj: Familieudflugt - efter
dagens gudstjeneste.
Program følger

I foråret er der Fælles Spiseaftener følgende datoer:
Fredag 20. januar: Se nærmere omtale
side 13.

Genbrugsland
Kvaglund Centeret
Tlf. 75 14 12 14
Mandag til fredag kl. 10.00 -17.00
Lørdag kl. 10.30 - 13.00

Udvalget er større end du tror!

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

Hvis du har lyst til at være
frivillig medarbejder så kontakt
Karin Blok Kristensen på tlf. 23609953

Mødestedet
- åbent for alle på mandage og torsdage kl. 13.00-16.00 i Kvaglund Kirke
Kom ind og få en kop kaffe eller te,
læs dagens avis, søg informationer på
internettet, få et spil med andre gæster
- eller en god
snak!
Er du træt af
at spise alene?
Hver torsdag kl.
13.30 kan du
spise et måltid
god varm mad
i selskab med
andre.
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Søndag den 11. dec. kl. 19 er der lagt op
til de store juletoner. Det er en slags juleforberedelsesgudstjeneste med vægtlægning på store julesalme og lovsange.
Der bliver også en kort julerefleksion og
altergang ved Jens Fischer-Nielsen. Det er
Lene Kastrup og Elsemarie Laugesen, som
står for tilrettelægningen. Kom og syng med!
Der er mulighed for at spise risengrød kl. 18.
Alle er velkomne.

Der holdes gudstjeneste på Områdecenter Hedelund 2 gange i måneden med
rigtig god tilslutning ved Georg Græsholt,
Poul Erik Kammersgaard og Jens Fischer-Nielsen på skift. Indtil nu er den gamle
salmebog benyttet – men de er blevet
gamle både p.g.a. at der er kommet en ny
udgave og p.g.a. alder og slitage. Områdecenter Hedelund støtteforening har bevilget
ca. 7000 kr. til indkøb af 30 stk. af den nye
udgave af salmebogen med stor skrift.

Stadig flere og flere ønsker at være med
i en af fællesskabsgrupperne i Kvaglund
Kirke. Fællesskabsgrupperne har forskelligt præg m.h.t. mødeform og sammensætning. Der er fx grupper med børn og gruppe alene for voksne eller unge. Alle grupper lægger vægt på det kristne fællesskab
og omsorgen for hinanden. Folk som har
lyst at være med i en fællesskabsgruppe
kan henvende sig til kontaktperson Inger
Nielsen, tlf. 7547 0244

En ny fællesskabsgruppe er påbegyndt ved
Kvaglund Kirke. Vi ønsker at hjælpe men-

nesker, der har brug for en hjælpende hånd
til en praktisk opgave. Hvis man har brug
for hjælp til et eller andet, må man meget
gerne kontakte:
Poul Martin Aa. Nielsen, telefon 7547 0244.
Gruppen fungerer på denne måde:
• Gruppen mødes en lørdag om måneden.
• Gruppen begynder klokken 9 med en
kop kaffe og rundstykker, herefter en
lille morgenandagt og en snak om de
forskellige opgaver, som gruppen skal
have løst i løbet af dagen. Arbejdsdagen
slutter klokken 14.30.
Da vi håber at få en masse henvendelser
med ønske om hjælp, er du meget velkommen til at kontakte Allan eller Poul Martin,
så du også kan få del i glæden og begejstringen ved sammen med os, at opleve et
ægte arbejdsfællesskab.

Fra 8. – 15. januar 2006 er der fælleskirkelig bedeuge i folkekirker og frikirker,
hver aften kl. 19:
Søndag i Frelsens Hær med oplæg
v/Knut Bjarne Jørgensen
Mandag i Metodistkirken med oplæg v/
Bent Skovhus Christensen
Tirsdag i Baptistkirken med oplæg v/Ey
Høygaard Dam
Onsdag i Apostolsk Kirke med oplæg v/
David Etzerodt (Ungdomsaften)
Torsdag i Sædden Kirke med oplæg v/
Dina Mikkelsen
Fredag i Kvaglund Kirke med oplæg v/
Ole Madsen
Lørdag i Pinsekirken med oplæg v/Jens
Fischer-Nielsen
Søndag i Jerne Kirke Afslutningsgudstjeneste v/Poul E. Kammersgaard, prædiken v/Jørgen Jürgensen
Læs evt. mere på:
www.evangeliskalliance.dk.
Alle er velkomne!

Den
forbudte
frelse
Fredag den 20.
januar kl. 19.00
Besøg af Massoud Fouroozandeh,
som er født i Iran og i dag præst i
Church of Love i Odense. Han vil
fortælle om sit liv og sin bog „Den
forbudte frelse”. Bogen fortæller
spændende og medlevende om
hans flugt fra Iran og hans første
tid i Danmark, samt om hans
utrættelige arbejde for at udbrede
kristendommen blandt nydanskerne.
Dette program begynder kl. 19.00. Man kan komme allerede kl. 18.00 og deltage i Fælles
Spiseaften (se side 11).

International Christian Group
We welcome you to join the fellowship of The International Christian Group (ICG)
The members are from different backgrounds and cultures. Some are in Denmark to
study, others do live here. The ICG-members are together twice a month on Monday
evenings. There is only one condition to join into the ICG: You need to speak and
understand English.
Find the dates in the church calender (the middle pages of this magazine) or at www.
kvaglundkirke.dk.
Click for ‘English’ and then for ‘International Christian Group’.
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Bø
/ rnesiden
Opgave til større børn og konfirmander mens i er i kirke

Alder:

Tlf.nr.
Adresse:

14

Navn:

Find sjove fejl på dette billede. Det kan være ting, som ikke fandtes da Jesus levede, f.eks.
armbåndsure eller computere! Nogle af fejlene er svære at finde.
Sæt en ring om fejlene, svar på spørgsmålet, skriv dit navn, alder, adresse og telefonnummer nederst. Aflevere løsningen til kirkens kontor senest 1. maj 2005. Så deltager du i
lodtrækningen om en børnebibel.

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. 75143164
Karsten Brix, Elmegade 33, Bramming,
tlf. 76560047
Se også FDFs hjemmeside www.fdf.dk/Esbjerg7

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

Anonyme Narkomaner
Mandage kl. 19.15-20.30 og onsdage kl. 19.3020.30. Na-anon, pårørende til misbrugere, mandage
kl. 19.30-20.30 i Kvaglund Kirke.

Børnegospel
Øver i kirkens kor-lokale tirsdage
kl. 16.00-17.00. Leder og dirigent:
Lene Kastrup 22155232

Kirkekor og korskole
Leder: 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 Inger Nielsen på tlf.
75470244. Eller en af nedenstående kontaktpersoner.
Gruppe 1: Gladys Bruun og Jens & Elsebeth Fischer-Nielsen tlf. 7514 3529
Gruppe 2: Berith Nord Hansen tlf. 7545 7680
Gruppe 3: Engelsktalende. Jette B. Rasmussen og
Margrethe Berthelsen 7512 5474
Gruppe 4: Lilian og Ove Mølgaard tlf. 7545 0011
Gruppe 5: Bibelstudiegruppe. Kristian Assenholt tlf.
7514 2419
Gruppe 6: Ungdomsgruppe. Katrine Serner-Pedersen 2961 7416.
Gruppe 7: Praktisk tjenestegruppe. Allan
Skovgaard tlf. 7517 9966, og Poul Martin AA Nielsen tlf. 7547 0244

TirsdagsCafé
Åben hver tirsdag kl. 14.30. Lige uger er der et
spændende fælles program. Ulige uger skiftes der
mellem hyggeeftermiddage og aktivitetsgruppeeftermiddage. Yderligere oplysninger på kirkens
kontor 75141066.

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 mandag og torsdag kl. 13.00-16.00.
Der er åbent for alle. På torsdage spisning kl. 13.30.

International Christian Group
You’ll find programme folders in the church. For
further information, please call Vagn Dahl Nielsen,
phone 24454066 or look at the website www.kvaglundkirke.dk

Klub 1/2 4
I den gamle kirke Børne- og Ungdomshuset torsdage kl. 15.30-17.
Kontaktperson: Vagn Dahl Nielsen 24454066

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

Kvindeklub
Hver torsdag kl. 9.30-11.30.
Kontaktperson: Lilly Henneberg, tlf. 75125542.

Bøn for menigheden
Hver torsdag kl. 14.30-15.00 i kirkerummet. Alle kan
komme. Kontaktperson:
Hanne Gram Larsen 75141066.

Teen-aktiviteter
For gamle og nye konfirmander og alle andre teenagers. Ledergruppe med Silas Serner-Pedersen i
spidsen. Tlf. 61268161. Du kan komme på SMS
listen, så du bliver informeret om alle aktiviteter.
Legestuen
Legestue (0 - 5 år) hver tirsdag kl. 9.30-11.30 i
kirken. Kontaktperson: Vagn Dahl Nielsen,
tlf. 24454066.

Alpha-kursus
Kontaktperson: Poul Martin Nielsen, tlf. 75470244.
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ADVENTSMARKED

Lørdag d. 26. - søndag d. 27. november 2005
i Kvaglund Kirke

PROGRAM
Lørdag 26. november

Søndag 27. november

kl. 10.00

kl. 10.30
Familiegudstjeneste
kl. 12.00 (ca.) Adventsmarkedet åbner
med boder, Café og Legehjørnet.
kl. 13.30
Peter Pan tryller
kl. 14.15
Vi synger advents- og julesange
kl. 15.00
Familiefilm
kl. 16.00
Adventsmarkedet lukker

kl. 10.00
kl. 13.00
kl. 15.00
kl. 16.00

Adventsmarkedet åbner
med boder, Café og Legehjørnet.
FDFs Tambourkorps
marcherer i Kvaglund
Tegnefilm
Tegnefilm
Adventsmarkedet lukker

Se de spændende
boder med salg af
adventskranse og
juledekorationer,
tombolaer med flotte
præmier og aktiviteter
specielt for børn
•
•
•
•
•
•
•
•

KFUM-spejderne
TirsdagsCaféen
FDF-erne
Genbrugsland
Kvindeklubben
T’n’T
Klub 1⁄24
LegeHjørne
Grafisk Trykcenter AS · Tlf.: 76 109 110

