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Nyttigt at vide
- når et barn er født
anmeldes det til kirkens kontor senest to hverdage efter
fødslen. Forældrenes attester og CPR-nr. medbringes eller
vedlægges.
- når barnet skal døbes
henvender man sig på kirkekontoret, hvor dåbstidspunktet
aftales.
- når barnet skal navngives
er der to muligheder: Man henvender sig på kirkekontoret,
hvor der udfyldes en blanket med det ønskede navn.
Blanketten underskrives af begge forældre.
Eller man kan udfylde en blanket via hjemmesiden
www.personregistrering.dk, som derefter udskrives og
underskrives, inden den afleveres eller sendes til kirke
kontoret.
- når man ønsker navneændring
er der to muligheder: Man kan henvende sig på kirkekontoret, hvor vi hjælper med udfyldning af blanketter og undersøger forholdene omkring navneændringen.
Eller man kan via hjemmesiden www.personregistrering.
dk udfylde blanketten Navneændring. Den udfyldte blanket
sendes eller afleveres til kirkekontoret.
Ved evt. tvivlsspørgsmål rettes henvendelse til kirke
kontoret.

- 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 FischerNielsen 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. 7514 1066, fax 7514 1033
Hjemmeside: www.kvaglundkirke.dk. Kontortid: hverdage kl. 10-12

Kirkesekretær

Vagn Dahl Nielsen, e-mail: vdn@km.dk, tlf. 7514 1066

Sognepræst

Jens Fischer-Nielsen, Granlunden 35, 6705 Esbjerg Ø
tlf. 7514 3529, fax 7514 3569, 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. 7525 8207, e-mail: georg@kvaglundkirke.dk
Træffes dagligt undtagen mandag.

Giv-et-år-medarbejder

Ditte Antonsen, tlf. 6146 3512, e-mail: ditte.antonsen@jubii.dk
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Advents-

forventninger
En meditation over
tre billeder af Jesus
Af Georg Græsholt
Der sidder et lille
barn på skødet af en
kvinde ...
Han er ikke noget helt
lille barn, men stor er
han bestemt heller
ikke. Måske 2-3 år?
Han ser på os på en
særlig måde. Som om
han ved noget om os,
vi ikke selv ved? Det
kan lyde ubehageligt,
men sådan virker det
ikke. Snarere fredfyldt. Hans blik giver
os lov til at være os
selv - være dem, vi er,
uden at vi behøver at
forstille os. For han
kender os. Kender
både vores fortrin og
vores fejl. Alligevel
holder han af os. Han
løfter armene og velsigner os.



Der hænger en
mand på et kors ...
Med søm i hænder
og fødder og med et
sår i brystet. Han er
død. Han er lige blevet henrettet. Henrettet på den mest
grusomme måde,
man næsten kan
henrette mennesker
på. Sådan som de
gamle romere gjorde
det. Alligevel virker
hans ansigt fredfyldt.
Som om han bare
sover. Sover en dyb
og rolig søvn efter en
hård dags arbejde.
Eller som om han er
levende? Levende
nok til at sende
duerne på korset og de to mennesker,
der står ved siden
af det - ud i verden.
Ud for at fortælle
om ham. Om ham,
som er levende, selv
om man slog ham
ihjel. Ham, som tilgav dem, der dræbte
ham. Og som også
kender alle os andre.
Kender både vores
fortrin og vores fejl.
Og alligevel holder af
os. Løfter armene og
velsigner os.



Der står en ung mand og vinker ...
Kigger man nøjere efter, kan man se,
at han svæver i luften. To ældre mænd
ser glade og benovede op på ham. Giv
os fred! siger de i kor. Og det gør han.
Han kommer lige ud af himlen. Med en
glorie, som lyser blåt af det himmelske
lys. Med glæde og fred og kærlighed
fra Gud til mennesker. Sådan som
englene sang om det julenat. Men nu
er det bare blevet til virkelighed. Fordi
han er Gud selv. Og kender os - og
alligevel holder af os. Løfter armen og
velsigner os.

- og som den kommende verdensdommer ved tidernes ende.
Jesusbarnet frygter vi vel ikke for,
men hvordan vil han komme ved verdens ende? Vil han være mild og god eller hård og fordømmende? Vi ved det
ikke. Men de tre gamle billeder taler
mest for den første mulighed. Ikke,
at vi slipper for at blive dømt. Jesus
kender os jo. Men der er forskel på
at blive dømt med kærlighed - og at
blive fordømt til helvede.
Det er kærligheden, vi tror på!

De tre billeder, jeg har forsøgt at
beskrive, er mosaikker fra tre gamle
kirker i Rom (Santa Prassede, San Clemente og Santa Constanza) fra det 9.,
det 13. og det 4. århundrede e.Kr. Tre
billeder, som viser os Jesus i tre meget
forskellige, men afgørende situationer som barn, som korsfæstet og som den
genkommende frelser.
I advents- og juletiden smelter de
tre billeder sammen for os. Advent
betyder komme. Vi venter på, at Jesus
kommer til os. Som barnet i krybben

Med din trøst min sjæl opfyld
for min frygts og armods skyld,
at i troen idelig
jeg må hænge fast ved dig,
at når du i herlighed
kommer anden gang herned,
jeg kan dig i møde gå
og retfærdig for dig stå.
(Den Danske Salmebog nr. 80,
vers 5 og 6)
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Fælles Juleaften 2006
Alle er velkomne
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. december.
Det koster kr. 125 at være med – børn ½ pris. Betalingen afleveres
ved tilmeldingen på kirkens kontor hverdage kl. 9-13 eller i ”Mødestedet”, Kvaglund Kirke, mandag og torsdag kl. 13-16.
Tilmeldingsblanket kan rekvireres ved at ringe til kirkens kontor
7514 1066 eller præsteboligen 7514 3529
Med venlig hilsen
Daisy & Jørn Nielsen og
Elsebeth & Jens Fischer-Nielsen



TirsdagsCafé
Hver tirsdag kl. 14.30. Hyggelige og inspirerende eftermiddage.
Alle er velkomne. Hver gang begyndes der med kaffe/te/kage,
dagens ord og en salme
5. december kl. 14.30:
Grupper: Bibelgruppe. Spil & snakke
gruppe

30. januar kl. 14.30:
Grupper: Bibelgruppe. Spil & snakke
gruppe

12. december kl. 14.30:
Julebanko. Vi spiller om medbragte pakker

6. februar kl. 14.30:
Marian fra Kvindernes Krisecenter fortæller
om centerets arbejde

19. december kl. 14.30:
Julehygge
9. januar kl. 14.30:
Hyggeeftermiddag
16. januar kl. 14.30:
Film: Bonhoeffer – de sidste skridt.
Første del
23. januar kl. 14.30:
Film: Bonhoeffer – de sidste skridt.
Anden del

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, lyse
stumper, 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. 2360 9953

13. februar kl. 14.30:
Hyggeeftermiddag
20. februar kl. 14.30:
Christina Smedegaard Jensen fortæller om
4 mdr. i Guatemala for Folkekirkens
Nødhjælp
27. februar kl. 14.30:
Grupper: Bibelgruppe og Spil & snakke
gruppe

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.



Mandag den 25.
kl. 10.30

Juledag
Gudstjeneste v/Georg Græsholt J

Lørdag den 2.
kl. 10-16
Adventsmarked
Søndag den 3.
1. søndag i advent
kl. 10.30
Advents- og familiegudstjeneste
		
v/Jens Fischer-Nielsen J
kl. 12-16
Adventsmarked
Tirsdag den 5.
kl. 9.30	Julegudstjeneste for små børn med voksne, dagplejere m.m.
v/Georg Græsholt. Bagefter saft og kage
kl. 14.30
TirsdagsCaféen: Grupper – bibelgruppe, spil & snakkegruppe
Onsdag den 6.
kl. 10.15	Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund
v/Poul Erik Kammersgaard
Søndag den 10.
2. søndag i advent
kl. 10.30
Gudstjeneste v/Georg Græsholt J
Tirsdag den 12.
kl. 14.30
TirsdagsCaféen: JuleBanko – medbring en gave
Onsdag den 13.
kl. 13.30	Julegudstjeneste for ældre v/Jens Fischer-Nielsen
– med efterfølgende kaffebord
Torsdag den 14.
kl. 13.30	Julegudstjeneste for ældre v/Georg Græsholt
– med efterfølgende kaffebord
kl. 19.30
Taizé-gudstjeneste v/Jens Fischer-Nielsen
Søndag den 17.
3. søndag i advent
kl. 10.30
Gudstjeneste v/Jens Fischer-Nielsen J
Tirsdag den 19.
kl. 14.30
TirsdagsCaféen: Julehygge
Torsdag den 21.
kl. 10.15	Julemorgen-hygge på Områdecenter Hedelund v/Jens
Fischer-Nielsen
Søndag den 24.
4. søndag i advent – Juleaften
kl. 11.00	Julegudstjeneste på Områdecenter Hedelund,
		
Jens Fischer-Nielsen
kl. 15.00
Julegudstjeneste i kirken v/Georg Græsholt
kl. 16.30
Julegudstjeneste i kirken v/Jens Fischer-Nielsen
kl. 17.30
Fælles Juleaften

December

Torsdag den 1.
kl. 19.30
Pilgrimsvandring
Søndag den 4.
Septuagesima
kl. 10.30
Gudstjeneste v/Jens Fischer-Nielsen J
Tirsdag den 6.
kl. 14.30
TirsdagsCaféen: Arbejdet i Kvindernes Krisecenter
Søndag den 11.
Seksagesima
kl. 10.30
Gudstjeneste v/Jens Fischer-Nielsen J
Mandag den 12.
kl. 19.00	Spiritualitet og meditativ fordybelse i den kristne tro
– 4. aften
Tirsdag den 13.
kl. 14.30
TirsdagsCaféen: Hyggeeftermiddag
Torsdag den 16.
kl. 10.15	Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund v/Georg Græsholt
Søndag den 18.
Fastelavn
kl. 10.30	Familie-gudstjeneste v/Jens Fischer-Nielsen
		
- derefter fastelavnsfest med tøndeslagning,
		
boller og kakao
Mandag den 19.
kl. 19.00
Spiritualitet og meditativ fordybelse i den kristne tro - 5. aften
Tirsdag den 20.
kl. 10.15	Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund v/Poul Erik
Kammersgaard.
kl. 14.30
TirsdagsCaféen: Fire måneder i Guatemala
Onsdag den 21.
kl. 19.30
Troen på Gud – 3. undervisningsaften: Jesu lære
Torsdag den 22.
kl. 10.30	Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund v/Poul Erik
Kammersgaard

Februar

kl. 10.30
Gudstjeneste v/Georg Græsholt J
Mandag den 29.
kl. 19.00	Spiritualitet og meditativ fordybelse i den kristne tro
– 3. aften
Tirsdag den 30.
kl. 14.30	TirsdagsCaféen: Grupper – bibelgruppe, spil & snakkegruppe.
Onsdag den 31.
kl. 19.30	Troen på Gud – 2. undervisningsaften: Guds tre navne
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Julesøndag – Nytårsaften
Gudstjeneste v/Georg Græsholt J
Gudstjeneste v/Jens Fischer-Nielsen

Søndag den 31.
kl. 10.30
kl. 22.30

Mandag den 1.
Nytårsdag
kl. 10.30
Gudstjeneste v/Jens Fischer-Nielsen J
Onsdag den. 3.
kl. 10.15	Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund v/Poul Erik
Kammersgaard
Søndag den 7.
1. søndag efter Hellig Tre Konger
kl. 10.30
Gudstjeneste v/Jens Fischer-Nielsen J
Tirsdag den 9.
kl. 14.30
TirsdagsCaféen: Hyggeeftermiddag
Søndag den 14.
2. søndag efter Hellig Tre Konger
kl. 10.30
Gudstjeneste v/Georg Græsholt J
Mandag den 15.
kl. 19.00	Spiritualitet og meditativ fordybelse i den kristne tro
– 1. aften
Tirsdag den 16.
kl. 14.30	TirsdagsCaféen: Bonhoeffer - de sidste skridt.
Første del af film
Onsdag den 17.
kl. 19.30
Taizé-gudstjeneste v/Jens Fischer-Nielsen
Torsdag den 18.
kl. 10.15	Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund v/Jens FischerNielsen
kl. 19.00
Salmesangs- og katekismusaften
Søndag den 21.
3. søndag efter Hellig Tre Konger
kl. 10.30	Gudstjeneste v/Jens Fischer-Nielsen J
Mandag den 22.
kl. 19.00	Spiritualitet og meditativ fordybelse i den kristne tro
– 2. aften
Tirsdag den 23.	TirsdagsCaféen: Bonhoeffer - de sidste skridt.
Anden del af film
Onsdag den 24.
kl. 19.30
Troen på Gud – 1. undervisningsaften: Tro
Torsdag den 25.
kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
Søndag den 28.
Sidste søndag efter Hellig Tre Konger

Januar

2. juledag
Gudstjeneste v/Jens Fischer-Nielsen J

Tirsdag den 26.
kl. 10.30



med fællesspisning (kl. 13.30)
14.30: Bøn for menigheden
	15.30: Kirkekoret øver
17.00-18.15: Gospeldans
Søndag	10.30: Gudstjeneste med
kirkekaffe

(som ikke er medtaget i kalenderen):

Menighedsrådsmøder
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.

Torsdag	9.30-11.30: Kvindeklubben
	13.00-16.00: Mødestedet

Mandag	13.00-16.00: Mødestedet
Tirsdag 	9.30-11.30: Legestue
14.05-15.35: Minikonfirmander
	16.00-17.00: Børnegospel
Onsdag	9.30-11.30: Mandeklubben

Faste tidspunkter

Kirkebil: Ældre og gangbesværede tilbydes gratis kørsel til kirkens gudstjenester og arrangementer. Bilen bestilles ved henvendelse til kirkens kontor kl.
10.00 - 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 velkomne i kirken. Under prædikenen ved de gudstjenester, der er
mærket med J er der børneprogram.

kl. 19.00
Salmesangs- og katekismusaften
kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
Søndag 25.
1. søndag i fasten
kl. 10.30
Gudstjeneste v/Georg Græsholt J
Mandag den 26.
kl. 19.00	Spiritualitet og meditativ fordybelse i den kristne tro
– 6. aften
Tirsdag den 27.
kl. 14.30	TirsdagsCaféen: Grupper – bibelgruppe, spil & snakkegruppe.

Spiritualitet og meditativ
fordybelse i den kristne tro
•
•
•
•
•
•
•
Jette Dahl
Ved terapeut, forfatter, åndelig vejleder og
tidl. sognepræst Jette Dahl.

Langsomhed
Bekymringsløshed
Enkelhed
Frihed
Stilhed
Spiritualitet
Fællesskab

Ovenstående syv pilgrimsord er velegnede
til indsigt og fordybelse i kristen spiritualitet, meditativ bibellæsning og åndelig vejledning til hverdagsbrug.

Der er en voksende længsel efter Gud og
den glæde og fred, troen kan åbne for.
Mange mennesker mangler imidlertid redskaber og vejledning i at opdage Gud som
en konkret virkelighed i hverdagen. Nedenstående 7 nøgleord, der knytter sig til at
være moderne pilgrim, har vist sig at være
døråbner til Gud. De udtrykker 7 værdier,
som er en mangelvare i vores samfund.
Kom og vær medvandrer på en fælles,
indre trosvandring med Gud og andre mennesker på nedenstående datoer og sted.
Jette Dahl har opsagt sin stilling som præst
efter 25 års virke for at hellige sig det, hun
brænder for: det indre menneske. Hun
leder i dag retræter, pilgrimsvandringer,
holder kurser og foredrag om kristen spiritualitet og har individuelle/gruppesamtaler.
Alt sammen med udspring i troen på den
treenige Gud.

Hver aften har et pilgrimsord i centrum
og vil forløbe på følgende måde:

Sted og tid:
Kvaglund Kirke og mødelokale.
Mødetid og datoer:
mandage kl. 19 – 21:
15/1 22/1 29/1 12/2 19/2 26/2 5/3.
Pris:
100 kr. for alle 7 aftner.
Betales den første aften.

Der tilbydes et bibelcitat at meditere
over til næste gang!
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1. del:
oplæg, samtale og refleksion i mødelokalet.
• Refleksioner til hverdagsbrug og inddragelse af relevant bibeltekst ved Jette
Dahl.
• Drøftelse i mindre grupper om aftenens
pilgrimsord
• Opsamling
2. del:
indføring i meditation/fordybelse i kirken.
• Sang, bøn og tekstlæsning fra Bibelen
• Indføring i meditation over aftenens pilgrimsord
• Stilhed, bøn og eftertanke for den enkelte
• Velsignelsesbøn og afsluttende salme
synges

Tilmelding

Ring til kirkens kontor tlf. 7514 1066
eller send en mail til vdn@km.dk
senest 5. januar.
Oplys navne og deltagerantal.

Salmesangs- og
katekismusaftener
Vinter 2007
Torsdag den 18. januar og torsdag den
22. februar - begge gange kl. 19-21
Program
Efter jul fortsætter vi de salmesangs- og
katekismusaftener, som vi tog hul på i efteråret. Det er aftener, hvor vi med udgangspunkt i Martin Luthers Lille Katemismus
taler sammen om, hvad kristendom er for
noget. Hver gang synger vi nye og gamle
salmer, der passer til de emner, vi kommer
ind på. Og der bliver også tid til en kop kaffe eller en kop te undervejs.
Katekismus - hvad er det?
Salmesang ved vi godt, hvad er. Men katekismus, hvad er det? Katekismus er et
gammelt ord for undervisning eller grund-

kursus i kristendom. Mange ældre
mennesker kender
nok ordet, fordi de
engang i deres konfirmationsforberedelse
har stiftet bekendskab netop med Luthers
Lille Katekismus. Den står bag i salmebogen og er hans forklaring af de ti bud, trosbekendelsen, Fadervor, dåben og nadveren. Og det er altså den, som er udgangspunkt for vores aftener.
Alle er velkomne!
Det kræver ingen forkundskaber at deltage. Alle er velkomne. Også selv om man
måske kun har mulighed for at være med
en enkelt aften.
Lene Kastrup og Georg Græsholt

Pilgrimsvandring
- fra inderst til yderst
Torsdag 1. februar kl. 19.30
Hvem går på pilgrimsvandring? Hvad får
dem til at gå og gå i ugevis og få ømme
fødder og vabler? Hvordan finder de vej?
Hvad får de ud af det?
En moderne pilgrim, Vagn Dahl Nielsen,
fortæller om baggrunden for pilgrimsvandringer på los caminos (vejene) i Spanien
og egne erfaringer fra mere end 900 km’s
vandring med rygsæk og vandrestav. Han
begyndte i Frankrig, krydsede Pyrenæerne,
gik langs Biskayen, op i bjergmassiverne

og fulgte den oprindelige pilgrimsrute til
Santiago. Herfra gik det mod Verdens
Ende. Samtidig var det en vandring med
Gud i tanker og helt konkrete oplevelser.
Der vises smukke billeder fra strand og
bjerge, fra vej og steder, fra kirker og klostre.
Alle er velkomne
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Troen på Gud
5 undervisningsaftener om troen ved
Jens Fischer-Nielsen i jan/feb/marts 2007
Onsdag den 24. januar kl. 19.30
Tro. Hvad er det centrale i den kristne tro.
På hvad bygger troen? Hvad er det at tro?
Forholdet mellem tro og tvivl. Forskellen
mellem kristen tro og sekternes og nyreligiøsitetens ”tro”.
Onsdag 31. januar kl. 19.30
Gud, Jesus, Helligånden. Hvorfor har Gud
tre navne. Hvad ligger der bag disse navne? Hvordan hænger de sammen? Gør det
noget, at man ikke ”forstår” alt?
Onsdag 21. februar kl. 19.30
Jesu lære er fyldt med udfordringer, f.eks.
”Elsk din næste som dig selv!” Hvor alvorligt skal det tages? Om efterfølgelse og
meningen med livet.

Onsdag 7. marts kl. 19.30
Kristen i dag. Disciplene var de første kristne. Hvad skal der til for at være en kristen i
dag? Disciplenes disciple, kirken i dag.
Onsdag 21. marts kl. 19.30
Kraft og styrke i dagligdagen. Fokus på
Guds Ånd (Helligånden), Guds ord - og
bønnen.
Deltagelse er gratis
Kaffe/te/vand kan købes
Tilmelding inden 20. januar 2007
til kirkekontoret 7514 1066 eller
Jens Fischer-Nielsen 7514 3529

Meditative gudstjenester
Meditativ sang og stilhed som et åndehul i
en travl hverdag!
En velbesøgt kursusrække i Kvaglund Kirke
ved åndelig vejleder og tidl. sognepræst
Jette Dahl blev afholdt i efteråret ’06. Kursusdeltagerne blev indført i bøn og meditation ved hjælp af Kristus-kransen. Kursets
forløb bekræftede, at der er behov for tilbud af meditativ karakter i kirken.
Tre mørke vinteraftener oplyses Kvaglund
kirke af stearinlys, og de enkle meditative
sange fra Taizé-klostret i Frankrig vil være
en væsentlig del af aftenens gudstjeneste. Stilheden vil få plads. Ingen prædiken.
Nadverfejring.
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Første aften blev afholdt i november. De
næste to aftener er 14. december og 17.
januar kl. 19.30.
Vil man blive kendt med nogle af aftenens
nye Taizé-sange, øves disse kl. 18.30.
Efter gudstjenesten er der kaffe.

FaSTelaVNSFeST !!!

i Kvaglund Kirke
18. februar 10.30-13.00
Familie-gudstjeneste kl. 10.30
ved Jens Fischer-Nielsen

Det er en børnevenlig gudstjeneste med
nye og gamle børnesalmer og medvirken af
børn.

Efter gudstjenesten er der indendørs ”slå
katten af tønden” og boller, kakao/kaffe
(pris kr. 10 pr. person, dog maks kr. 25 pr.
familie). Alle er velkomne!
Præmier til kattekonge og –dronning i de
forskellige aldersgrupper og til de bedst
udklædte. Alle børn opfordres til at møde
udklædte.
Festen slutter ca. kl. 13.

NYT børne- og ungdomshus
Resterne af den gamle ”vandrekirke”,
som delvis udbrændte i januar 2006,
er nu blevet fjernet og erstattet af et
hus fra den tidligere flygtningelandsby
i Broby på Fyn. Huset blev skilt ad i 6
dele, og transporteret til Kvaglund på
6 lastbiler. En stor kran var hyret til at
placere de enkelte moduler, hvoraf de
tungeste vejer næsten 10 ton. Efter
at de 6 moduler er blevet sat på plads

og samlet, er huset blevet forsynet
med nyt tag, så det tager sig bedre
ud, og indvendig er der lavet forskellige ændringer, så det kan danne gode
rammer for FDF og kirkens børne- og
ungdomsarbejde. Til næste forår skal
huset males udvendig.
Leif Kærgaard, kirkeværge

1

Efter at Jesus var født, advarede Gud Maria og Josef mod at rejse tilbage til Nazareth.
De flygtede til Egypten. Hjælp dem med at finde vej!
Opgaven er lånt fra Bibel Opgave Bog 6 (Børnegudstjeneste-Forlaget, 1998).

i
Bornesiden
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Navn:		

Alder:

Adresse:

Tlf.:

Kirkelige Netværk
FDF 7. Kreds – Fritid med indhold!
Vi mødes alle sammen hver mandag fra
kl. 18.30 til 20.00.
Kontaktpersoner: Mai-Brit Hebsgaard,
Fyrrelunden 31, tlf. 7514 3164, hebs@6705e.dk og
Kent Bjørnfort, Lindelunden 41, tlf. 2074 9040,
kredsleder@skovhytterne.dk
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 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: Gitte Jakobsen,
Skoleparken 57, tlf. 5070 8072.

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

Børnegospel
Øver i kirkens korlokale tirsdage kl. 16.00-17.00.
Leder og dirigent: Lene Kastrup, tlf. 2215 5232.

Kirkekor og korskole
Leder: Organist Lene Kastrup, tlf. 2215 5232.

Fællesskabsgrupper
Fællesskabsgrupper er for familier og enlige, hvor
der lægges vægt på lovsang, bøn, undervisning og
den enkeltes vækst som kristen. Vil du være med, så
kontakt Inger Nielsen på tlf. 7547 0244 - 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:	Sonja og Helge Kærsgaard,
tlf. 7546 8929.
Gruppe 4:	Lilian og Ove Mølgaard, tlf. 7545 0011.
Gruppe 5:	Bibelstudiegruppe. Kristian Assenholt,
tlf. 7514 2419.
Gruppe 6:	Ungdomsgruppe.
Kontaktperson: Jens Fischer-Nielsen,
tlf. 7514 3529.
Gruppe 7:	Praktisk tjenestegruppe.
Allan Skovgaard, tlf. 7517 9966 og
Poul Martin A. Nielsen, tlf. 7547 0244.

TirsdagsCafé
Åben hver tirsdag kl. 14.30. I lige uger er der et
spændende fælles program. Yderligere oplysninger
på kirkens hjemmeside www.kvaglundkirke.dk eller
kirkens kontor tlf. 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. 75141066.

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

Kvindeklub
Hver torsdag kl. 9.30-11.30.
Kontaktperson: Lilly Henneberg, tlf. 7512 5542.

Bøn for menigheden
Hver torsdag kl. 14.30-15.00 i kirkerummet. Alle kan
komme.
Kontaktperson: Hanne Gram Larsen, tlf. 7514 1066.

Teen-aktiviteter
For gamle og nye konfirmander og alle andre teen
agers. Lederteam: Daniel Hansen, tlf. 4052 5457,
Ditte Antonsen, tlf. 6146 3512 og Anders Roland,
tlf. 2636 8280.

Legestuen
Legestue for børn, 0-5 år med voksen ledsager.
Hver tirsdag kl. 9.30-11.30.

Alpha-kursus
Kontaktperson: Poul Martin Nielsen, tlf. 7547 0244.

Mandeklubben
Hver onsdag kl. 9.30 - 11.30.
Kontaktperson: Kai Kaus, tlf. 7514 2076.

Ægteskabskursus
Kontaktpers.: Inga og Leif Kærgaard, tlf. 7515 5400.

Gospeldans
Torsdage kl. 17.00-18.15.
Kontaktperson: Ditte Antonsen, tlf. 6146 3512.

Børneprogram
Kontaktpers.: Elsebeth Fischer-Nielsen, tlf. 7514 3529.

Gadepræst
Mette Præstegaard Friis, træffes tirsdage 16-18 på
Kirkegade 70, tlf. 6068 6968.
Webadresse: gadens-praest.dk

Natkirken i Esbjerg
Zions Kirke, Nygårdsvej 103, Esbjerg.
Åben den 1. fredag i måneden fra kl. 20.30 til 24.00.
Kontaktperson: Jette Bruun christensen,
Grundtvigskirken, tlf. 7611 5050.
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ADVENTSMARKED
Lørdag den 2. dec. kl. 10-16 og
søndag den 3. dec. kl. 12-16
i Kvaglund Kirke

Årets store Adventsmarked i Kvaglund kirke byder på boder,
hvor man kan købe adventskranse, juledekorationer, spille i tombolaer
og vinde flotte præmier og meget mere.
Der er specielle aktiviteter for børnene - og så er der Caféen,
hvor man kan købe noget lækkert at spise.
Søndag er der familiegudstjeneste kl. 10.30, og om
eftermiddagen er der adventskoncert med kirkens kor.
Overskuddet går bl.a. til børne- og ungdomsarbejde i Kvaglund.

PROGRAM
LØRDAG
kl. 10.00 Adventsmarkedets boder åbner:
KFUM-spejderne, FDF'erne,
Tombola, Genbrugsland,
Mandeklubben, Bogsalg,
Teenage-gruppen m.fl.
Aktiviteter for børn, Café
kl. 16.00 Adventsmarkedet lukker

SØNDAG
kl. 10.30 Familiegudstjeneste
ved Jens Fischer-Nielsen
kl. 12.00 Adventsmarkedets boder åbner.
Adventskoncert med kirkens
kor, Aktiviteter for børn, Café
m.m.
kl. 16.00 Adventsmarkedet lukker for i år
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