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Det ta'r kun 5 minutter
at opdage at det er godt at være i Guds Hus.

I kirken kan man søge nærhed med Gud. Alene kan man gå
ind og tænde et lys en hverdag. Sammen med andre kan man
gå til gudstjeneste om søndagen.
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Nyttigt at vide
- når et barn er født
anmeldes det til kirkens kontor senest to hver
dage efter fødslen. Forældrenes attester og CPRnr. 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@kvaglundkirke.dk
Træffes dagligt undtagen mandag.

Sognemedhjælper
24454066

Vagn Dahl Nielsen, Karinevej 38, 6800 Varde, tlf. 24454066 / 75141066
e-mail: vdn@km.dk

Kirketjener
Erik Lund, Søndergårds Allé 2, 6700 Esbjerg, tlf. 21281066 / 75129124
21281066	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,
22155232
tlf. 22155232 / 75145232, e-mail: organist@kvaglundkirke.dk
Menighedsrådet
Formand	Karin Blok Kristensen, Lindelunden 53, tlf. 75141391
email: karinbk@kvaglundkirke.dk
Næstformand	Hanne Gram Larsen, Egelunden 77, tlf. 75141705
Kirkeværge	Leif Kærgaard, Sdr. Skadsvej 40, Skads, tlf. 75165400
Øvrige medlemmer	Gladys Bediako Bruun, Egekrattet 10, st.th.
Verner Fonnesbæk, Fyrrelunden 41, tlf. 75142458
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Mai-Brit Hebsgaard, Fyrrelunden 31, tlf. 75143164
Svend Bjerrum Jensen, Gabelsparken 25, Bramming, tlf. 75144661
Poul Martin A. Nielsen, Hovedvej A1 nr. 29, Bramming, tlf. 75470244
Kurt Nørgaard Pedersen, Hassellunden 7, tlf. 75145070
Redaktion
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Evangeliet til
alle folk
Kristi Himmelfartsdag og Pinse
råber det ud: Evangeliet om frelsen
gælder alle folkeslag.
Af Jens Fischer-Nielsen
Gå ud i alverden
Kristi Himmelfartsdag tages Jesus bort fra
disciplene. Han har vist sig for dem flere
gange i de 40 dage efter opstandelsen.
Til sidst siger han: ”Mig er givet al magt i
himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør
alle folkeslagene til mine disciple, idet I
døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde
alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg
er med jer alle dage indtil verdens ende.”
(Matt. 28,18-20)
De manglede kraft
Alle folkeslagene. Mine disciple. Idet I døber
og oplærer. En kæmpemæssig mission!
Helt overvældende og uoverskuelig! Den
største opgave nogensinde! De kunne ikke
gå i gang før de blev fyldt med Guds kraft.
Det var det som skete 10 dage senere på
Pinsedagen. Vi fejrer pinse fordi Guds kraft
kom over disciplene på den 50. dag efter
påske (pinse betyder ”den halvtredsindstyvende”). Da Guds kraft, Helligånden, kom
over disciplene kunne de gå i gang. Det,
der skete, kan man sammenligne med et
nybyggeri med alle mulige elektriske installationer: Lamper, køleskab, vaskemaskine,
mikrobølgeovn, computere, TV, bordplade
som kan hæves og sænkes, senge som
kan vippes op og ned ved hoved og fødder
osv. Intet virker før strømmen er tilsluttet.
Uden strøm er det døde installationer – når
der kommer strøm på, lyser det hele op og
fungerer.
Alt blev installeret til påske
Sådan var det med påskens begiven-

heder. Alt blev bygget og ”installeret”. Det
der skete Langfredag og Påskemorgen
er kristendommens absolutte grundpiller:
Jesu korsfæstelse til frelse for enhver som
vil modtage og opstandelsen, hvor Guds
sejr over alle onde magter endeligt stadfæstes. På grund af Jesu opstandelse kan
vi tro på vores opstandelse – og på grund
af Jesu død for vores synder kan vi tro på
en glædelig opstandelse (hans stedfortrædende død renser os til Himlen). Kristendommen er grundlagt med Langfredag og
Påskemorgen. Denne vidunderlige tro blev
disciplene sat til at sprede Kristi himmelfartsdag og de fik kraft til det Pinsedag. Og
så begyndte kristendommens spredning ud
over verden – ca. 1/3 af verden er i dag er
omfattet af kristendommen.
Har kristendommen mistet pusten
i den vestlige verden?
Vil kristendommen have verdensherre
dømme? Nej – Jesu rige er ikke af denne
verden. Hans rige går tværs over alle
grænser og på tværs af alle politiske
systemer. Frelsen er et tilbud til alle folk,
men er ikke en politisk magtfaktor eller en
lovreligion – kristendommen sætter fri.
Selvfølgelig påvirker kristendommen mennesker, så de tænker anderledes og handler
anderledes, end hvis de ikke var kristne.
Den kultur vi lever, i er dannet af mennesker, som kristendommens grundværdier har præget. Hele den vestlige verdens
humanisme og optimisme og fremdrift har
i meget høj grad kristendommen som sin
baggrund.
- Men er kristendommen ved at miste



pusten? Ikke i verden som helhed. Der er
stor vækst især i Afrika og Asien, men i den
vestlige verden dominerer materialismen
mere og mere. Kan den vestlige verden
opretholde sine værdier hvis kristendommen forsvinder? Og hvis den vestlige
verden ikke kan det, hvad sker der så?
Det er store spørgsmål, som jeg ikke kan
besvare. Men jeg tror, at hvis vi vil se en
god fremtid for verden, så må vi holde fast
ved den vidunderlige tro, som hedder kri
stendommen.
Hvad betyder kristendommen for dig?
De fleste danskere vil sige: Kristendommen
er den bedste religion, som findes. Jeg
kunne ikke drømme om at være noget som
helst andet end netop kristen. Men samtidig er det for de fleste danskere minimalt
hvad de investerer i at opretholde relationen
til den bedste religion i verden. Mange indvandrere har spurgt danskere om hvad Gud
elle kristendommen betyder for dem – og
har fået svaret: Det betyder ikke noget! Vi
går ikke op i det!

Hvordan kan der blive liv i det for dig?
Der er religionsfrihed i dette land, du kan
blive kristen, du kan blive muslim, du kan
blive ateist. Der er frit valg. Men for din
egen skyld og for vores fælles fremtids
skyld, er mit forslag, at lade være med at
kassere kristendommen før du har undersøgt den – og før du har bedt Guds Ånd
gøre ordene levende for dig. Uden Helligånden er ordene og begivenhederne, der
skabte kristendommen, som døde apparater i din krops hus. Når der bliver sat
Helligåndens strøm til, skabes der liv. Livet
skabes ikke, hvis du holder dig på afstand
af alt, hvad der har med Gud at gøre.
Kirken er et af stederne, hvor man kan søge
nærhed med Gud.
Bevar dig selv som en kristen og bevar
kristendommen i verden – gå i kirke på
søndag!
Der er søndagsåbent!
Det tager kun 5 minutter at opdage, at det
er godt at være i Guds hus.

Årets konfirmander
Konfirmanderne fra 7A,
Kvaglundskolen,
(Bededag) ved Georg Græsholt
Bagerste række fra venstre:
Rasmus Dyrvig
Rasmus Nørgaard Hansen
Carina Bruun
Kasper Christensen
Søren Melchior Mørk
Midterste række fra venstre:
Elisa Engkilde Baagøe
Søren Qvistgaard
Sebastian Schjønberg Sandell
Brian Baagøe
Nicklas Brogaard Pedersen
Kim Bang Clausen
Anne Santa Nielsen
Forreste række fra venstre:
Camilla Günther Andersen
Camilla Strømgart Lund Jensen
Tannie Grinderslev Madsen
Anne-Louise Thiim Ebbesen
Jacqueline Houtved
Nina Stavroula Pantas

Konfirmanderne fra 7B,
Kvaglundskolen,
ved Jens Fischer-Nielsen

Bagerste række fra venstre:
Peter Rune Sørensen
Lasse Reinhardt Fisker,
Alexander Mågård-Hansen
Midterste række fra venstre:
Daniel Madsen
Casper Tim Pedersen
Tim René Callesen
Mike Pultz
Alexander Larsen



Fredag 12. maj

Forreste række fra venstre:
Ane Egetoft Nielsen
Lea Frida Wiese Christensen
Sofie Ejgaard Nielsen
Sabrina Lundorff Larsen
Lærke Feltendahl Callesen

Lørdag 13. maj

tre kursusrækker
i efteråret

islam og Kristendom
- forskelle og ligheder

Der bliver tre spændende kursusrækker i efteråret. Notér datoerne og tilmeld dig evt.
på kirkekontoret. læs mere i næste kirkeblad og på www.kvaglundkirke.dk.

ved præst og stud. theol.
Massoud Fouroozandeh

Kristus-kransen

Fredag den 25. august kl. 19.00

Åndelig vejleder, tidl. sognepræst Jette
Dahl, leder syv onsdag aftener med indføring og brug af Kristus-kransen. Alle dage
fra kl. 19.00-21.00 på følgende datoer:
Datoer: 6/9 – 13/9 – 20/9 – 27/9 – 11/10
– 25/10 – 1/11 2006.
Kransen består af 9 runde farvelagte og
6 aflange perler med hver sin betydning
og symbolik. Kristus-kransen kan være til
stor hjælp til bøn og meditation. Kransen er
en ”øvelse i livsmod, livslyst, selvbesindelse
og i at leve Gud nær” (forfatter Martin Lönnebo).

ægteskabskursus

”Skab det ægte ægteskab”

Kurset er tilrettelagt så parrene sidder sammen to og to. Undervisningen veksler mellem indlæg og opgaver. Det foregår i en
hyggelig atmosfære: Datoerne er: 7., 14.,
21. september; 5., 12. og 26. oktober samt
9. og 16. november hver aften kl. 19.1521.45. Emner for de enkelte aftener: opbygge et godt grundlag – Kunsten at kommunikere – Konfliktløsning – Tilgivelsens kraft
– Forældre og svigerforældre – Et godt sexliv – Kærligheden i funktion.
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Kvaglund Kirke får igen besøg af Besøg
af Massoud Fouroozandeh, som er født i
Iran og i dag er præst i "Church of Love"
i Odense.

Kristuskransen

Alphakursus

Indføring i levende kristendom.
Tirsdage i sept., okt. og november, kl. 19.00
– 21.45. Kursets emner er:
Hvem er Jesus?
Hvorfor døde Jesus?
Hvordan kan jeg være sikker?
Hvordan skal jeg læse Bibelen?
Hvordan kan jeg bede?
Helligånden, hvem hvad hvor?
Hvordan leder Gud os?
Hvordan modstå det onde?
Hvorfor & hvordan skal vi fortælle det til
andre?
Helbreder Gud i dag?
Hvad med kirken? Hvad er kirke?
Hvordan får jeg mest muligt ud af resten af
mit liv?

Sidst han var her, fortalte han om sit
spændende liv og sin bog "Den forbudte frelse". Denne gang er det et
undervisende foredrag om islam og
kristendom, set i forhold til hinanden.
Hvad skiller? Hvad forener? Der bliver
mulighed for spørgsmål og svar.
Alle er velkomne. Fri entre.

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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Foredragsaften om "Da Vinci Mysteriet".
Oplæg ved cand. theol. Tom Thygesen Frederiksen

TirsdagsCaféen: Hyggeeftermiddag

TirsdagsCaféen: Udflugt

Tirsdag den 13.
kl. 14.30

5. søndag efter trinitatis
Georg Græsholt

Søndag den 16.
kl. 10.30

7. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen J

Søndag den 30.
kl. 10.30

9. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen J

Søndag den 13.
kl. 10.30

Mini-konfirmand 2006

Onsdag den 23.
kl. 14.05

2. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen J

Søndag den 25.
kl. 10.30

Torsdag 1. juni kl. 19.30
Cand. theol. Tom Thygesen Frederiksen,
Dialogcenteret, holder foredrag og
svarer på spørgsmål. Fri entre.

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

Da Kristi himmelfarts dag i år falder på fjerde torsdag i maj, er mødedatoen i
maj blevet ændret til tirsdag den 23.

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

15.30: Kirkekorøvelse

	14.30: Bøn for menigheden
14.30: Korskole

	13.00-16.00: Mødestedet

09.30: Kvindeklub

Torsdag	08.00-09.30:
Konfirmander 7A

(som ikke er medtaget i kalenderen):

Menighedsrådsmøder

Onsdag	08.00-09.30:
Konfirmander 7B
TirsdagsCaféen: Bibelgruppe - spil og snak - håndarbejde

Tirsdag den 20.
kl. 14.30

Da Vinci Mysteriet

	16.00-17.00: Børnegospel

Tirsdag 	09.30-11.30: Legestue

Mandag	13.00-16.00: Mødestedet

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 velkomne i kirken. Ved de gudstjenester der er mærket med J, er
der søndagsbørneklub under prædikenen.

Søndag 3. september
12. søndag efter trinitatis
kl. 10.30
Georg Græsholt

Fredag den 25.
kl. 18.00
Fælles Spiseaften
kl. 19.00	Islam og kristendom - forskelle og ligheder v/Massoud
Fouraazandeh
Søndag den 27.
11. søndag efter trinitatis
kl. 10.30
Jens Fischer-Nielsen J

10. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen J

Søndag den 20.
kl. 10.30

Torsdag den 17.
kl. 10.15
Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund
			 Georg Græsholt

8. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen J

Søndag den 6.
kl. 10.30

Onsdag den 2.
kl. 10.15
Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund
			 Jens Fischer-Nielsen

August

6. søndag efter trinitatis
Georg Græsholt

Søndag den 23.
kl. 10.30

Torsdag den 20.
kl. 10.15
Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund
			 Poul Erik Kammersgaard

4. søndag efter trinitatis
Georg Græsholt

Søndag den 9.
kl. 10.30

Søndag den 18.
1. søndag efter trinitatis
kl. 10.30
Jens Fischer-Nielsen J
			 - derefter kirkekaffe i præsteboligen, Granlunden 35

Torsdag den 15.
kl. 10.15
Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund
			 Jens Fischer-Nielsen

Trinitatis søndag
Jens Fischer-Nielsen J
Bustur til Viborg - husk tilmelding

Søndag den 11.
kl. 9.00
kl. 10.15

Onsdag den 7.
kl. 10.15
Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund
			 Poul Erik Kammersgaard

Tirsdag den 6.
kl. 14.30

2. pinsedag, mandag den 5.
kl. 10.30
Georg Græsholt. Børneprogram og kirkekaffe.

Pinsedag, søndag den 4.
kl. 10.30
Jens Fischer-Nielsen. Oplæsning på forskellige sprog.
		
Børneprogram. Kirkekaffe i haven.

Torsdag den 1.
kl. 19.30
		

Juni

3. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen J

Onsdag den. 5.
kl. 10.15
Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund
			 Georg Græsholt

Søndag den 2.
kl. 14.00

Juli
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Mini-konfirmand 2006
”Mini-konfirmand” er et tilbud til dem,
der går i 3. klasse om at komme i
kirken tolv eftermiddage i efteråret
2006 kl. 14.05 – 15.35. Det begynder
onsdag den 23. 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

De sidste gange vil vi fremstille store
malerier, som kan pynte op i kirken.

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. Indledende konfirmandundervisning er lanceret af Kirkeministeriet og er
en optakt til konfirmationsundervisningen
i 7. klasse.

Efterårets fælles spiseaftener er for både for
familier og enlige, nye danskere og "gamle
danskere", kort sagt alle, som har lyst til at
dyrke fællesskabet i menigheden på tværs
af alle grænser - og samtidig blive lidt
klogere på de forskellige emner, som står
som aftnernes temaer. Hver aften er der
også BørneOase, det foregår samtidig med
voksenprogrammet, men det er meget sjovere: sang bevægelse, fortælling og drama.

Se evt. udførligt program på
www.kvaglundkirke.dk

Man kan komme kl. 18 og spise, hvis man
tager lidt med til et fælles bord.
Kl. 19: Voksenprogram og BørneOase
– åbent for alle, uanset om man er med til
fælles spisningen.
Kl. 20.30/21.00: Fælles afslutning i kirken.
Derefter kirkekaffe/te/vand.
Noter følgende datoer i efteråret og se programmet i næste kirkeblad:
25. august, 22. september, 20. oktober og
24. november.

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.
Undervisningen
forestås af organist
Lene Kastrup og
sognepræst Jens
Fischer-Nielsen.
For at tilmelde sig kan
man ringe til
7514 1066 eller
7514 4138 eller sende
mail til:
jensfn@kvaglundkirke.dk
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Fælles spiseaftener

Plads til alle - brug for alle
Man kan bruge kirken på forskellige måder
– også på din måde.

Et af malerierne i den serie som minikonfirmanderne 2005
lavede. Motivet forestiller Jesus, der viser sine hænder med
sømmærker til Thomas efter opstandelsen

Brug for alle
At der er plads til alle som vil være med til
gudstjeneste eller forskellige aktiviteter er
nok kendt. Men vidste du, at der også er
brug for alle?
Der er brug for frivillige i gudstjenesterne, til
uddeling, oplæsning, kaffe, børneprogram,
overheadprojektor, oversættelse for bare at
nævne nogle af funktionerne.
I hverdagen til aktiviteter for børn og teenagers er der brug for hjælpere og i TirsdagsCafé, Mødestedet, torsdagsbespisningen
og Genbrugsland.
Der er også brug for kontaktfamilier til folk
med anden etnisk baggrund end dansk.

Plads til alle
Du kan bruge kirken lige præcis på din
måde. Måske har du bare brug for gudstjenesten som dit ugentlige åndehul midt
i en travl hverdag. Eller du har måske fastsat at du vil komme til gudstjeneste den
første søndag i måneden. Eller til jul, påske
og pinse. Du bestemmer selv. Vi befinder
os forskellige steder i vores liv. Du kender
dine behov og dit liv. Men nu ved du, at der
også er mulighed for et engagement, hvis
det altså er det du gerne vil.
Fællesskab
Der findes også forskellige former for fællesskab – møder, arrangementer, grupper.
Hvis du har lyst at snakke om nogle af
disse ting eller dit forhold til kirken generelt,
er du altid velkommen til en samtale.
Jens Fischer-Nielsen, tlf. 7514 3529.
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Kirke-Nyt
TirsdagsCafe
Opmuntrende eftermiddage med kaffe à 10
kr., dagens ord, sang & musik, spændende
gæster, aktiviteter og hyggeligt samvær.
6. juni kl. 14.30: Hyggeeftermiddag
13. juni kl. 14.30: Udflugt
20.	juni kl. 14.30: Grupper: bibelgruppe,
spil & snakkegruppe, håndarbejde
8.	august kl. 14.30:
		Sommerferieoplevelser
15. august kl. 14.30:
		Grupper: Bibelgruppe, spil & snak,
håndarbejde
22. august kl. 14.30: film
29. august kl. 14.30: hyggeeftermiddag
Sommertilbud
Oase sommerstævne i Odder
8.–15. juli. Der deltager ca. 3000 mennesker fra hele landet.
SommerOase er indholdsrig ferie for alle
aldersgrupper. Ferie med tid til fællesskab, både i familien og med nye og gamle
venner. Det er også ferie med tid til fordybelse i Guds ord og til hengivelse i tilbedelse. Der er tid til stilhed og bøn, og tid
til larmende lovsang. Der bliver tid til at
hænge ud på campingområdet i forteltet
eller tage turen ned til café-området på
efterskolen og nyde musik og cafémiljøet.
Læs mere på www.danskoase.dk
Indre Missions Bibel Camping
Der afholdes Bibel Camping 14 steder i
Danmark. Klik ind på www.bibelcamp.dk
Familier på vej-sommerlejr
i Sommersted
22. til 29. juli, med mellem 200-300 deltagere. Lejren er tværkirkelig og giver rig
mulighed for at nyde familieskabet med
kristne fra andre sammenhænge. Det er en
lejr med kristen familieundervisning.
Sideløbende med voksenprogram, er der
program for børn og teenagere i alders
grupper fra 3-5, 6-9, 10-12, 13-17 år og
unge voksne. Småbørnsforældre kan
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desuden følge undervisningen på fjernsyn
fra legerummet.
Se mere på www.familier-pa-vej.dk
Kirkekaffe i Præsteboligen
Efter gudstjenesten 18. juni er der kirkekaffe i præsteboligen Granlunden 35. Alle er
velkomne!
Klovnen
Klovnedragten, som er kreeret af Jonna
Assenholt, er i brug ved gudstjenesterne,
når der er børneprogram. Den, der her ansvarlig for børneprogrammet, har klovnedragten på og modtager børnene ved indgangen. Før prædikenen går ”klovnen” ud
med børnene til børneprogram.

Kirkesekretæren fratræder
1. juli overgår Hanne Gram Larsen til pensionisternes rækker. Vi siger tak for Hannes
store indsats, og glæder os over, at hun
fortsætter som frivillig medarbejder og som
afløser på kontoret.
Sognemedhjælperen rykker
ind på kirkekontoret
Menighedsrådet
har
besluttet,
at
sognemedhjælperstillingen
ved
kirken
nedlægges. Vagn Dahl Nielsen tiltræder
derfor et job pr. 1. august på kirkens kontor.
Stillingen indeholder indeholder tre funktioner: ministerialbogsføring, regnskab og
kontorarbejde for menighedsråd, præster
og udvalg. Vi siger tak for Vagns engagement som sognemedhjælper og hilser velkommen i det nye job.
Pilgrimsvandring
Den første pilgrimsvandring ud fra Kvag
lund Kirke blev en god og inspirerende
vandretur i Esbjerg. 18 pilgrimme gik ad
stier - ind imellem på mindre villaveje - fra
Kvaglund over Gjesing til Sædding, hvor
der blev holdt en andagt i Sædden kirke,
før turen gik langs stranden og ind over
Gravlunden og Vognsbølparken tilbage til
Kvaglund kirke. Ind imellem var der stop,
hvor der blev lyttet til bibeltekster og sunget en sang eller salme. Undervejs var der
tid til bøn og eftertanke.

Kursus om sindslidelser
I marts afholdes tre kursusaftener om mennesker med sindslidelser.
Hver aften samledes godt 70 mennesker.
Ilse Klemp var underviser, men hun supplerede med nogle "erfaringseksperter"
dvs. menneske som har mærket psykisk
sygdom på egen krop. Første aften handlede om det at have det psykisk dårligt,
anden aften om mennesker med psykoser og tredje aften handlede det om det at
være udbrændt eller deprimeret.
Kvaglunddagen 2006
Lørdag 2. september er der Kvaglunddag
på centertorvet fra kl. 11.00-16.00. Her er
der underholdning og kræmmermarked. På
denne særlige dag mødes alle i Kvaglund
til en kæmpe-fest. Tilmeld din bod eller
underholdning via hjemmesiden www.
kvaglunddag.dk eller i Egehuset, Egelunden 2, senest 31. august 2006.

Aktivitetsformiddage for mænd
Bordtennis,
air-hockey,
fodboldspil,
snak og kaffe, motions vandring, fællesskab, fælles ture og oplevelser, computer, Internet, digital fotografering,
gode gerninger, udveksling af ideer og
erfaringer.
Disse ord står for nogle af idéerne bag et
nyt initiativ i Kvaglund Kirke. Det skal alt
sammen foregå en ugentlig formiddag
– sandsynligvis onsdag fra begyndelsen af
september. Det er for mænd, som vil dyrke
et aktivt fællesskab. Der kommer mere
info i næste kirkeblad og i ”Kirkens Tilbud”
medio august.
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Bø
/ rnesiden
Løs opgaven og aflever den på kirkens kontor med navn, alder, adresse og
telefonnummer senest den 1. maj 2006. Så deltager du i lodtrækningen om en
børnebibel (opgaven er lånt fra Bibel Opgave Bog 5, Børnegudstjeneste-Forlaget
1998).
Vinderen af lodtrækningen i maj måned blev Mirna Bato, 11 år.

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

Tlf.nr.

Alder:

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 korlokale tirsdage
kl. 16.00-17.00. Leder og dirigent:
Lene Kastrup, tlf. 22155232.

Kirkekor og korskole
Leder: Organist Lene Kastrup, tlf. 22155232.

Fællesskabsgrupper

Adresse:
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Anonyme Narkomaner

Navn:

Hvilke to tegninger af Jesus
og drengen med madpakken er helt ens ?

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.

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. 75143529.
Gruppe 2:	Berith Nord Hansen, tlf. 75457680.
Gruppe 3:	Engelsktalende. Jette B. Rasmussen og
Margrethe Berthelsen, tlf. 75125474.
Gruppe 4:	Lilian og Ove Mølgaard, tlf. 75450011.
Gruppe 5:	Bibelstudiegruppe. Kristian Assenholt,
tlf. 75142419.
Gruppe 6:	Ungdomsgruppe.
Katrine Serner-Pedersen, tlf. 29617416.
Gruppe 7:	Praktisk tjenestegruppe.
Allan Skovgaard, tlf. 75179966 og
Poul Martin A. Nielsen, tlf. 75470244

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.

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, tlf. 75141066.

Teen-aktiviteter
For gamle og nye konfirmander og alle andre teen
agers. Ledergruppe med Silas Serner-Pedersen i
spidsen. Tlf. 61268161. Du kan komme på SMS
listen, så du bliver informeret om alle aktiviteter.
Legestuen
Legestue for børn, 0-5 år med voksen ledsager.
Hver tirsdag kl. 9.30-11.30.

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

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. 76115050.
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Bustur til Viborg
Søndag den 11. juni kl. 10.15 til ca. 20.00
(Gudstjenesten afholdes denne dag kl. 9-10)
Turen går til Viborg Domkirke hvor vi vil se Joakim Skovgaards berømte kalkmalerier. På vejen besøger vi Blicher-egnens Museum i Thorning og bliver
klogere på myterne om Blicher – mennesket, digteren, jægeren, præsten og
den engagerede samfundsborger. Her spiser vi også vore madpakker (husk at
medbringe)! På vejen hjem til Esbjerg spiser vi aftensmad på en kro.
Prisen er kr. 150, som inkluderer køretur, sodavand/kaffe til madpakken på
udturen, entréer og guide i Blicher-egnens Museum og Viborg Domkirke samt
aftensmad.
Prisen indeholder ikke frokost, eftermiddagskaffe og drikkevarer til aftensmaden.
Alle er velkomne!
Arrangør: Kvaglund Kirkes Menighedsråd.
Tilmelding og betaling til Kirkekontoret inden 1. juni.

Årets stor
oplevelsee

Viborg - en levende by i tusind år.

I fordums tid var det her, kongerne lod sig krone. Fra 1060 var Viborg bispesæde
og senere kom også Landstinget til. Viborg Domkirke er med sine to tårne byens
særlige vartegn. Kirkens historie går helt tilbage tl 1100-tallet, men efter flere
brande er kun den gamle krypt tilbage.
Resten er genopbygget. Den seneste udvidelse var i 1876. Joakim Skovgaards
maleriske udlægning af bibelhistorien kan ses på vægge og hvælvinger.
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