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På løvejagt i en treværelses!
Helligånden er usynlig. Men her er et billede af en løve i bur
- en fredelig løve med en fugl på hovedet
(illustration fra Max Velthuijs’ børneklassiker Fuglen og maleren, Bergs Forlag 1971)

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

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
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Georg Græsholt (ansvarshavende redaktør)
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På løvejagt i
en treværelses!
Af Georg Græsholt
Faderen, Sønnen ...
Hver søndag året rundt ringes der lige inden
gudstjenesten altid 9 gange med kirkens
største klokke: 3 gange for Faderen, 3 for
Sønnen og 3 for Helligånden. Man kalder disse 3 gange 3 klokkeslag for bedeslagene. De
skal få os til at tænke på treenigheden - på
Gud, som både er tre og en på samme tid. Noget vi i øvrigt også er fortrolige med fra
trosbekendelsen.
Faderen og Sønnen - Gud og Jesus - har
vi ikke de store problemer med. - Jo, hvad
Gud er for noget, kan vi godt have vores problemer med sådan lige at forklare. Men vi kender i alt fald ordet Gud. Og vi bruger det også
med jævne mellemrum. Og i Bibelen bliver det
brugt om ham, der har skabt himlen og jorden
og står bag det meste af handlingen i de gamle fortællinger om Adam og Eva og Moses, og
hvad de nu alle sammen hedder. Og senere er
det også ham, der bliver far til Jesus, som jo
er Guds søn.
... og Helligånden
Så meget om Gud og Jesus. Men hvad så
med Helligånden?
Ja, med den er det straks værre. For hvad
er det egentlig for en størrelse?
Oldemors ånd - Guds og Jesus’
Ånd er noget, vi alle sammen kender til.
Når nogen f.eks. ved en familiefest siger,
at nu skal det foregå i oldemors ånd, så véd
alle de tilstedeværende, hvad det betyder. Så
er det måske noget med, at man skal synge
en bestemt sang, at nogen vil holde tale, eller
at nogen vil råbe hurra på en særlig måde.
Sådan kommer oldemors ånd, en særlig vigtig
side hos hende, til udtryk - hvad enten hun nu
selv er fysisk til stede eller ej.
På samme måde med Gud og Jesus. De
har begge to deres særlige ånd. - Gud, som jo
har skabt alting, er også den, der giver alting
ånd, dvs. gør det levende, og f.eks. her i for-

sommeren gør alting grønt og blomstrende og
dejligt. - Og Jesus har sin ånd: alt det, disciplene huskede om ham og som gjorde ham til
noget helt særligt for dem.
Men der er mere at sige til det med Jesus’
ånd. For når Jesus er Guds søn, må der naturligvis også være en sammenhæng mellem
hans og Guds ånd.
Helligånden i Johannesevangeliet
I Johannesevangeliet sidder Johannes og
tænker tilbage på, hvad der skete, dengang
Jesus levede som menneske på jorden. Der
var gået mange år. Men stadig stod alting
lysende klart.
- Hvordan kunne det overhovedet lade sig
gøre? sad Johannes og tænkte. Men han vidste det godt. Den eneste forklaring på, at
alting stadig stod så klart - ikke bare for dem,
der havde oplevet det hele, men også for
dem, der var kommet til senere og aldrig havde set Jesus - den eneste forklaring var, at
Jesus stadig var hos dem. Ikke legemligt eller
i kroppen som han var det dengang, naturligvis - men i ånden.
Jesus’ ånd var hos dem. Når de var sammen, når de bad til ham, når de tænkte på
ham. Sådan følte de det. Det var ikke bare en
erindring om ham. Det var en følelse i
kroppen, et nærvær som af en person. Noget,
som gjorde dem stærke og modige, selv når
man forfulgte dem for det, de troede på, eller
ligefrem slog dem ihjel!
Jesus var stadig hos dem - men nu som
ånd.
På løvejagt i en treværelses
Hvis vi havde samme levende fornemmelse
af, at Jesus er tilstede her hos os, ville vi
måske ikke føle os helt så forlegne over for
det der med Helligånden, som vi ofte gør.
Men her må vi jo nok ærligt erkende, at
det for os, der lever i dag - næsten 2000 år
senere - kan være svært at holde fast i den
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nærhed i forhold til Jesus og hans ånd, som
Johannes skriver om.
Er han her, når vi beder? Er han her, når vi
taler om ham og til ham? Eller er situationen
snarere den - som en journalist i EkstraBladet
engang udtrykte det - at det at ville søge Gud
i kirken svarer til at ville gå på løvejagt i en treværelses lejlighed?
Sådan føler vi det ofte. Alligevel må vi turde holde fast i, at det er han. Han er her endnu.
Den første pinse
I Apostlenes Gerninger fortælles det, hvad der
skete, dengang disciplene første gang erfarede Jesus’ tilstedeværelse hos dem som ånd.
Jesus havde givet dem besked på at vente i Jerusalem, til det blev pinse. Og der sad
de så. Indendøre - og følte sig alene og forladt. Lige indtil ånden pludselig kom over dem
som et vindstød og fyldte hele huset, hvor de
sad.
Med ét følte de sig alle sammen fyldt med
Helligånd - og de løb ud på gaden og gav sig
til at fortælle alle mennesker om Gud og
Jesus. Så vilde og gale virkede de, at nogen
troede, de var fulde ...
En særlig stemning?
Det er nok den historie
først og fremmest, som
gør, at vi danskere som på mange måder
har så svært ved at
give åbent udtryk for

4

vores følelser, ikke mindst når vi er glade føler os små og hæmmede og får mindreværdskomplekser, når samtalen kommer ind
på det med Helligånden.
Så er der anderledes gang i den ved en
sort gospelgudstjeneste ovre i USA f.eks. Derovre kan de virkelig noget med ånden. Dér er
der klap og vrikken med hofterne, omfavnelser, fed musik og glade udråb. Som om der
her - ligesom dengang hos apostlene - var
direkte forbindelse mellem Gud og mennesker.
Hvorfor har vi ikke noget mere af den
slags hos os?
Det er der jo flere ting at sige til.
Det første er, at det får vi vel også gradvist
mere og mere af. Mange steder forsøger man
sig jo med den slags. Det ene gospelkor efter
det andet dukker op, og der bliver holdt flere
og flere eksperimenterende gudstjenester landet over.
Noget med at tale om Gud og Jesus?
Men noget andet er, at vi jo altså er forskellige.
Ligesom det ikke er så naturligt for os danskere at holde gudstjenester, på samme måde
som de sorte gør det i USA, sådan ligger
det heller ikke for os - endnu da - at
tale så meget om Gud og Jesus
uden for kirken, som mange
gør det derovre.
Gud og Jesus er
f.eks. som noget helt
naturligt med i en
amerikansk
valgkamp.
Her
hos

os er det endnu allerhøjst under overskriften
kirkepolitik, at de bliver bragt på bane.
Og måske gør det ikke så meget. Det er jo
ikke altid at det at tale om noget, er den mest
overbevisende måde at vise, at man tager det
alvorligt!
Eller noget med moral og holdninger?
Selv om amerikanerne gennemsnitligt taler
mere om Gud og Jesus, end vi gør her i Europa, er det ikke sådan, at deres måde at leve
på automatisk er mere kristen end andre folks.
Ifølge mange statistikker findes der langt flere
troende kristne i USA, end der gør i Europa.
Men det afspejler sig ikke i disse menneskers
holdning til f.eks. dødstraf, krig og forurening.
Og det er jo i grunden underligt. For har det
ikke også noget med Jesus’ ånd at gøre, at vi

forsøger at efterleve, hvad han har sagt? Sådan noget som ikke at gøre andre mennesker ondt. Sådan noget som ikke bare at tænke på sig selv og sin egen magelighed og sine
egne behov. Og sådan noget som at huske, at
der er andre mennesker på jorden, som har
brug for mad og ordentlige forhold - og for, at
jorden stadigvæk er til at leve på om 20, 30 og
200 år. Alt det har vel også noget med Guds
ånd at gøre?!
Helligånden er altså ikke bare noget med
en opløftet stemning eller med at tale en hel
masse om Gud og Jesus. Den kommer også
til udtryk i vores moral og i vores holdninger.
På jagt efter Helligånden
Vinden blæser, hvorhen den vil, står der i
Johannesevangeliet. Og sådan er det også
med Helligånden. Vi kan ikke trylle den frem.
Og vi kan heller ikke altid pege den ud og
sige: - Dér er den!
Gud bestemmer selv, hvor han vil
være, og hvordan han vil virke. Og
han er som bekendt usynlig.
Men det at lytte til, hvad
Jesus siger, og prøve at
efterleve det, er helt sikkert et godt skridt
på vejen - i jagten på Helligånden.
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Skab det ægte

ægteskab

Hvordan kan man være lykkeligt gift med den
samme hele livet? Hvordan løses konflikter?
Kan forelskelsen holde? Kan kærligheden
skabes? Kan seksualiteten blomstre?
Få svarene på 7 afteners Ægteskabskursus
i efteråret 2005
Undervisning og parsamtaler
Ægteskabskurset er tilrettelagt, så parrene
sidder sammen to og to. Undervisningen
afbrydes ind imellem af små opgaver
(skriftlige med efterfølgende snak med
ægtefællen). Løsningerne ses kun af ægtefællen.
Der serveres forfriskning under samtalerne.
I løbet af de syv aftener kurset varer, taler
hvert par for sig om betydningsfulde
emner, som ellers let bliver ”fejet under
gulvtæppet”.
Kursets lektioner:
• Opbyg et solidt grundlag
• Kunsten at kommunikere
• Konfliktløsning
• Tilgivelsens kraft
• Forældre og svigerforældre
• Et godt sexliv
• Kærligheden i funktion
Prisen
Deltagermanualer (Skab det ægte ægteskab) koster kr. 220 kroner pr. par, og kaffe/te kan købes til 10 kr. pr. person pr.
aften.
Datoer for de 7 aftener:
28. september
5., 12. og 26. oktober
2., 9. og 16. november
Tilmelding til kirkens kontor 75141066
eller kursuslederne: Inga og Leif Kærgaard,
telefon 75165400, email: ingaleif @esenet.dk

6

Hvem kan være med? og hvorfor være med?
Et godt parforhold kan altid blive bedre.
Hvis det er lige ved at ende i skilsmisse er
det måske bedre at søge en par-terapeut eller bede om en samtale hos præsten (det
sidste er gratis).
Ægteskabskurset er for ganske almindelige par, som har lyst til at gøre parforholdet
endnu bedre. Man kan kalde det et ”serviceeftersyn”. I får med garanti øje på noget,
som I kan gøre bedre.
Det er både for gifte par (kirke eller
rådhus) og for par som endnu ikke er gift.
Indtil kurset starter prøv da at behandle din
ægtefælle som
• din første næste
• din nærmeste fortrolige
• din bedste ven
Jens F-N

Legestuen er åben
hele sommeren
- ny mødedag og mødetid fra 1. august
Hver uge er der Legestue for børn fra 0-5 år sammen
med en voksen. Vi får hver gang besøg af Albert og
Sofus - to hånddukker, som er gennemgående figurer.
Alle børn og deres voksne synger og leger sammen, og
der sluttes af med saftevand til medbragte madpakker.
De voksne får kaffe og te. Tit får vi et stykke dejlig kage!
Der er mellem 10 og 15 børn med deres mor eller dagplejemor hver gang. Nogle af børnene og mødrene taler
ikke dansk - så også i Legestuen er der plads til alle nationaliteter. Leg kender ikke sproggrænser!
På gode sommerdage leger vi udendørs på græsset.
I juni og juli er Legestuen åben hver onsdag fra
kl. 10.00-12.00. Fra august er Legestuen åben
hver tirsdag fra kl. 9.30-11.30. Og så er det endda
gratis at være med!

Tirsdagscafé
Spændende og opmuntrende eftermiddage. Der begyndes hver gang med fælles
kaffebord. Derefter er der program med
spændende gæstetalere, grupper eller hyggeeftermiddage. Alle er velkomne!
Pris inkl. kaffe: kr. 10 pr. gang.
7. juni: Grupper: Bibelgruppe. Spil & snak.
Håndarbejde.
14. juni: En tur ud i det blå.
21. juni: Hyggeeftermiddag

hver tirsdag kl. 14.30
16. august: Hyggeeftermiddag.
23. august: Forskellige fortæller om deres
sommerferieoplevelser.
30. august: Grupper: Bibelgruppe. Håndarbejde. Spil & snak.
Se det nye program for efteråret. Ring evt.
til kirkekontoret 75141066 og få det tilsendt.
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International Christian Group

Tirsdagscafé: Bibelgruppe. Spil & snak. Håndarbejde

3. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen ☺ – herefter Bustur til Odense

Tirsdagscafé: En tur ud i det blå

Salmesangsaften

4. søndag efter trinitatis
Flemming Rishøj ☺

Tirsdagscafé: Hyggeeftermiddag

5. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen ☺

Mandag den 6.
kl. 18.00

Tirsdag den 7.
kl. 14.30

Søndag den 12.
kl. 9.00

Tirsdag den 14.
kl. 14.30

Torsdag den 16.
kl. 19

Søndag den 19.
kl. 10.30

Tirsdag den 21.
kl. 14.30

Søndag den 26.
kl. 10.30

Juli

2. søndag efter trinitatis
Georg Græsholt ☺

Søndag den 5.
kl. 10.30

Juni

Tirsdagscafé: Bibelgruppe. Håndarbejde. Spil & snak

International Christian Group

14. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen ☺

Minikonfirmanderne begynder

Tirsdagscafé: Sommerferieoplevelser

13. søndag efter trinitatis
Georg Græsholt ☺

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

Tirsdag den 30.
kl. 14.30

Mandag den 29.
kl. 18.00

Søndag den 28.
kl. 10.30

Onsdag den 24.
kl. 14.05

Tirsdag den 23.
kl. 14.30

Søndag den 21.
kl. 10.30

Kirkekalender · juni - juli - august 2005
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7. søndag efter trinitatis
Sigrid Gade Nielsen ☺

8. søndag efter trinitatis
Georg Græsholt ☺

9. søndag efter trinitatis
Georg Græsholt ☺

10. søndag efter trinitatis
Georg Græsholt ☺

Søndag den 10.
kl. 10.30

Søndag den 17.
kl. 10.30

Søndag den 24.
kl. 10.30

Søndag den 31.
kl. 10.30

Koncert med Continental Singers

11. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen ☺

12. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen ☺

Tirsdagscafé: Hyggeeftermiddag

Fælles Spiseaften

Tirsdag den 2.
kl. 19.00

Søndag den 7.
kl. 10.30

Søndag den 14.
kl. 10.30

Tirsdag den 16.
kl. 14.30

Fredag den 19.
kl. 18.00

August

6. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen ☺

Søndag den 3.
kl. 10.30

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

13-16
16-17
10-12
9.30
13-16
14.30
15.30
15.30
10.30

Mødestedet
Børnegospel
Legestue (ændres per 1. august)
Kvindeklub (lukket i juli)
Mødestedet
Bøn i kirken for menigheden
Børneklubben 1/2 4
Kirkekoret øver
Gudstjeneste med kirkekaffe

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

Menighedsrådets møder

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Søndag

Faste ugedage:

Kirkebil
Ældre og gangbesværede tilbydes gratis kørsel til kirkens gudstjenester og
arrangementer. Bilen bestilles ved henvendelse til kirkens kontor kl. 10.00
og 12.00 på tlf. 75141066 eller direkte hos Taxa på tlf. 75144500.

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.
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Fælles - for familier og enlige
spiseaftener efteråret
I efteråret arrangerer vi Fælles Spiseaftener
på nedenstående aftener:
Her er først det faste program:

Datoer for Fælles Spiseaftener:
Fredag 19. august
Fredag 16. september
Fredag 14. oktober og
Fredag 18. november

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 deles børn og voksne. Der er et
specielt program for hhv. børn og voksne.
Kl. 20.30 aftensang i kirken - derefter te og
kaffe.

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,
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
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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.

International
Christian Group
It will soon be summer and therefore you
are invited to join the Summer Party on
Monday the 6th of June from 6.00 pm.
We’ll have a splendid summer evening
together making barbeque, chatting and
praising the Lord.
Please, enrol yourself to Vagn
(phone 24454066) no later than Friday the
3rd of June if you want to join the meal.

Det er snart sommer og vi inviterer derfor til
Sommerfest mandag 6. juni kl. 18.00. Vi får
en skøn sommeraften sammen, hvor vi
skal grille, snakke sammen og prise Gud.
Husk tilmelding til Vagn (mobil 24454066)
senest fredag 3. juni, hvis du vil spise med.
Pris (for mad m.m.): 30 kr. pr. hoved.

Price (for meal etc.): 30 D.kr. per head.
In August a new season will begin on Monday the 29th of August at 6.00-9.00 pm,
then continuing every second Monday.

Koncert med

Den nye sæson begynder mandag 29.
august kl. 18.00-21.00 og fortsætter hver
anden mandag herefter.

Tirsdag den 2. august kl. 19.00

Continental Singers
Turné i Danmark
Tirsdag d. 2. august kl. 19.00 er der koncert i Kvaglund Kirke med Continental
Singers, der er på turné rundt i Danmark.
Koret er på ca. 30 medlemmer mellem 16
og 29 år. De optræder med moderne rytmisk gospel og pop til flot koreografi.
Deres mål er at udbrede evangeliet og
sprede glæde.
Hjælp med at inkvartere
Alle korets medlemmer skal indkvarteres
privat efter koncerten, og I opfordres til at
lade to medlemmer overnatte hos jer til
onsdag morgen, hvor de skal have
dagens madpakke med videre.
Meld jer til hos organist Lene Kastrup
på tlf. 22155232 eller sognepræst Jens
Fischer-Nielsen på tlf. 75143529.
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Årets konfirmander
7A konfirmeret den 22. april på St. Bededag
Siddende fra venstre:
Dagmar Kjeld (som skal konfirmeres på Færøerne til efteråret),
Ditte Brodde, Marie Brodde,
Helene Lund Petersen, Carina
Eriksen og Susan Corbera
Sørensen.
Midterrækken stående fra
venstre: Christina Drachmann,
Nadine Hegner Kikkenborg, Kristina Zaar Zachariasen, Manja
Størner Højstrup Pedersen og
Trine Louise Dyrby Jensen.
Bagest stående fra venstre:
Jens Fischer-Nielsen, Christoffer Mågård-Hansen, Kenneth
Anda Jakob Lennert, Casper
Mølby Berg, Martin Lahn Nielsen og Danny Hansen Petersen.
(Fotograf: Manfred Dümke)

7C konfirmeret den 24. april på 4. søndag efter påske
Siddende fra venstre: Pernille
Nielsen, Kira Kopp Mortensen,
Christina Lundblad Jonassen,
Heidi Boldsø Lambertsen, Stefanie Dyrvig og Sandra Munk
Ladefoged.
Midterrækken stående fra
venstre: Roar Wiese Christensen, Søren Ekhard Nielsen,
Maralynn Sole Pedersen, Line
Jensen, Vicki Lambrini Pantas
og Mette Seema Hebsgaard.
Bagest stående fra venstre:
Lee-Roy Rask Hartmeier Pedersen, Henrik Jakobsen, Tommy
Kjær Mikkelsen, Josef Arni Midjord, Mark Sand Jensen og
Jens Fischer-Nielsen.
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(Fotograf: Manfred Dümke)

2005

Mini-konfirmand

”Mini-konfirmand” er et tilbud til dem der går i 3. klasse om at komme i
kirken 12 eftermiddage i efteråret 2005 kl. 14.05 – 15.35. Det begynder
onsdag den 24. august
Aktiviteter
Mini-konfirmandundervisning er tilpasset
børnenes alder og indeholder: fortælling,
Bibel, maleri, dramatik, film, billeder, leg,
rytmiske bevægelsessange.
Der begyndes med en forfriskning hver
gang, da børnene kommer lige fra skolen.
Maleri
Noget særligt i år: Vi vil fremstille store
malerier, som kan pynte op i kirken.

Tilmelding
Man behøver ikke at være døbt for at være
med. Man kan evt. blive døbt ved slutningen, hvis man ønsker det og ikke allerede
er døbt. Hvis der er nogle fra 4. klasse,
som vil være med, må de godt det.
For at tilmelde sig kan man ringe til kirkens
kontor: 75141066 eller sognepræst Jens
Fischer-Nielsen tlf. 75144138 eller mail til:
jesnfn@kvaglundkirke.dk

Optræde med sang
Mini-konfirmandundervisningen er et forløb
som sluttes med en festlig familiegudstjeneste, hvor børnene medvirker, og hvor der
udleveres en gave til dem fra kirken. Børnene vil også blive inviteret til at deltage og
evt. medvirke med nogle sange i yderligere
1-2 gudstjenester, som er særligt velegnede for børn. Mini-konfirmandundervisning
er lanceret af Kirkeministeriet og er en
optakt til konfirmations-undervisningen i 7.
klasse.

Altertavle
malet af
mini-konfirmander
i Mariehøj
kirke,
Silkeborg

Salmesangsaftener
den 16. juni og 15. september kl. 19-21
- for alle, som godt kan lide at synge og
gerne vil lære nogle nye salmer!
Man behøver ikke at forberede sig hjemmefra.
Men de, der synes, det er sjovt at have læst
lidt på tingene, kan til den 16. juni læse nr.
346-401 (fra Kirkens fornyelse til Ordet) i den
nye salmebog - og til den 15. september nr.
402-477 (fra Gudstjenesten til Nadver).

Vi når selvfølgelig ikke alle
salmerne igennem, men
koncentrerer os hver
gang om en 10-15 stykker, vi
godt kan lide - eller gerne vil lære (vi
når som regel alle de nye igennem!).
Alle er velkomne!
Lene Kastrup og Georg Græsholt
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Bø
/ rnesiden
Løs opgaven og aflever den på kirkens kontor med navn, alder, adresse og telefonnummer senest den 1. august 2005, så deltager du i lodtrækningen om en børnebibel.

Alder:

Tlf.nr.

Navn:

Adresse:
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Fire af Jesus’ gode venner, Peter, Andreas, Jakob og Johannes, var fiskere (du kan læse om dem i
Lukas-evangeliet kapitel 5, vers 1-11). Deres net er itu. Hvordan slipper fiskene igennem nettet?

Vinderen af lodtrækningen i maj måned blev Ditte Andreasen 9 år.

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

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
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 Berith Nord Hansen på
tlf. 75457680. Eller en af nedenstående kontaktpersoner.
Gruppe 1: Gladys Bruun og Elsebeth & Jens
Fischer-Nielsen tlf. 75143529
Gruppe 2: Berit Nord Hansen 75457680
Gruppe 3: BETA-kursus - Inger og Poul Martin Nielsen tlf. 75470244.
Gruppe 4: Bibelstudiegruppe. Kristian Assenholt,
75142419

TirsdagsCafé
Åben hver tirsdag kl. 14.30. Lige uger er der et

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.

Teen-aktiviteter
For gamle og nye konfirmander og alle andre teenagers. Ledergruppe med Silas Serner-Pedersen i
spidsen. Tlf. 75117416 / 61268161. Du kan komme
på SMS listen, så du bliver informeret om alle aktiviteter.
Kontakt Anders på 40825680.
Legestuen
Legestue (0 - 5 år) hver onsdag kl. 10.00-12.00 i
kirken. Kontaktperson: Vagn Dahl Nielsen,
tlf. 24454066.
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BUSTUR TIL ODENSE
Til Odense søndag 12. juni 2005 kl. 9.00-21.00
Denne tur vil stå i forfatteren H.C. Andersens tegn.
Tag med til Odense - se den smukke by, få rundvisning i domkirken,
besøg eventyrdigterens fødehjem og få din viden frisket op.

H.C. ANDERSEN
kl. 9.00 Gudstjeneste i Kvaglund Kirke
kl. 10.15 Afgang fra kirken
Frokost i Munkebjerg Kirke, Odense
Rundvisning i Odense Domkirke (Sct. Knuds Kirke)
Besøg i H.C. Andersens Hus - her møder du mange ting om H.C.
Andersens liv på godt og ondt, hans eventyr og kunst
På hjemvejen besøger vi en fynsk kro, hvor der venter os en
god dansk sommermiddag med to retter mad.

Tilmelding og betaling til kirkens
kontor senest 3. juni 2005
Pris 150 kr. pr. person
(eftermiddagskaffe og drikkevarer til
middag er ikke indeholdt i prisen)

Arrangør:
Kvaglund Kirkes menighedsråd

Grafisk Trykcenter AS · Tlf.: 76 109 110

Alle kan komme med på turen - bare man har lyst til
en spændende dag i et godt fællesskab

