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Hvad er tro?
Sådan så det ud, da den lille prins Christian blev døbt for fem
uger siden. Ligesom ved enhver anden barnedåb var det en
voksen - kronprinsesse Mary - som bekendte troen på det lille
barns vegne. Men kan man så tale om tro? Og hvad vil det
overhovedet sige at tro?
Læs om "Hvad er tro?" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 3-4
Læs om "Den stille sult" . . . . . . . . . . . . . . . . på bagsiden

Nyttigt at vide
- når et barn er født
anmeldes det til kirkens kontor senest to hverdage 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 / 75221191
e-mail: vagn@kvaglundkirke.dk
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21281066

Erik Lund, Søndergårds Allé 2, 6700 Esbjerg, tlf. 21281066 / 75129124
Margrethe Aggerholm (ansat på halv tid),
Sønderhaven 3, 6700 Esbjerg tlf. 21281066 / 75127527
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Hvad er

tro?
Af Georg Græsholt
Tro er tillid - og håb
Tro er tillid. At have tillid til en anden person
eller til en eller anden sag. Det er på den
måde, ordet bliver brugt i fortællingerne om
Abraham i Første Mosebog.
Gud lover den gamle, barnløse Abraham
en søn og lige så mange efterkommere,
som der er stjerner på himlen. Og Abraham
tror Gud på hans ord.
Så meget tillid har Abraham til Guds løfte,
at han nogle år senere - da Gud beder ham
ofre hans og Saras eneste søn Isak (som nu
er blevet en stor dreng) - gør, hvad han får
besked på: tager drengen med sig op på
Morijas bjerg for at ofre ham. Udefra set en
komplet tåbelig og ond handling. Men samtidig - hvis man sætter sig i Abrahams situation - udtryk for en enorm tillid til Gud.
Så stor er Abrahams tillid til Gud, at han
er villig til at ofre alt for ham - selv sin søn
- fordi han ikke kan forestille sig andet, end
at det i sidste ende må være det bedste for
alle. Det kan man da kalde tillid.
Man kan også kalde det håb. For det,
Abraham gør, gør han jo i håbet om, at det
vil vise sig at føre til noget, som er bedre,
end det umiddelbart ser ud til.
Abrahams tro er altså udtryk for tillid og
håb ... Abraham tror på, at Gud vil ham det
godt. Også selv om det, Gud befaler ham
at gøre, er til at fortvivle over.
Tro - en præstation?
I det Nye Testamente er det, som om ordet
tro har fået en anden betydning, end det
har i det Gamle Testamente. Det er med
vilje, jeg siger ”som om”, for jeg er ikke sikker på, at ordet i virkeligheden ændrer sin
betydning ret meget.

Men det er nok en anden forståelse af
ordet tro end i fortællingerne om Abraham,
vi har med at gøre, når disciplene beder
Jesus om at få mere tro (se teksten fra
Lukasevangeliet på næste side).
Tro er for dem en slags præstation - og
ikke bare som for Abraham et spørgsmål
om tillid og håb.
I virkeligheden er disciplenes opfattelse
af troen en misforståelse. En misforståelse
af Jesus.
Din tro har frelst dig!
Din tro har frelst dig! siger Jesus flere gange
til de mennesker, han møder og hjælper på
den ene eller den anden måde:
Til en kvinde, som har blødt i 12 år i træk,
og som han helbreder (Mark 5,34).
Til en blind mand, han giver synet igen
(Mark 10,52).
Til en prostitueret kvinde, som til alles
bestyrtelse trænger sig på ved en middag
hos pæne mennesker og giver sig til at
hælde fin, parfumeret olie ud over Jesus
(Luk 7,50).
Til en synagogeforstander, hvis datter er
død, men bliver genoplivet af Jesus (Luk
8,50).
Og til en spedalsk, som Jesus møder og
helbreder (Luk 17,19).
Din tro har frelst dig! siger Jesus hver
gang. Og umiddelbart kunne man jo tro,
at det var de her mennesker selv, som var
skyld i, at underet fandt sted. Det er jo
deres tro, Jesus fremhæver.
Disciplenes misforståelse
Sådan har disciplene nok forstået det. De
har anset troen for at være en slags magi
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eller trolddom, en særlig evne hos visse
mennesker til at udføre overnaturlige og
uforklarlige bedrifter.
Og den evne beder de nu Jesus om at få
noget mere af.
De har oplevet underne i selskab med
ham. Han har ovenikøbet på et tidspunkt
sendt dem ud for at udføre undere på egen
hånd. Men det gik ikke så godt, får vi indtryk
af. Hos Matthæus hører vi ligefrem om, hvordan de har problemer med at helbrede en
syg dreng - selv om de står rundt om ham
og alle sammen har mulighed for at forsøge
sig (Matt 17,14 ff.). Og nu beder de så, om
de ikke nok kan få den tro, de mangler.
Men de får den ikke.
De får lov til at følges med Jesus - og til
at se ham udføre sine undere. Og faktisk får
nogle af dem – ifølge Apostlenes Gerninger
- også lov til selv at udføre undere senere i
deres liv.
Men det bliver aldrig - ligesom med
Jesus - en magt, de selv bliver herrer over.
Aldrig en magt, de kommer til at besidde.
Altid forbliver det noget, der kommer et
andet sted fra: fra Gud.
Troen er usynlig
Så troen er altså ikke en menneskelig
præstation. Og den er heller ikke en evne,
vi sådan kan vise frem. Den er usynlig. Og
vi er som regel helt ubevidste om den. Lige

så ubevidste, som et sennepsfrø er om sin
egen enorme evne til at vokse - fra lillebitte
frø til stor, saftig plante.
Med det samme vi giver os til at reflektere over den, så forsvinder den for os. Man
kan ikke sådan pege på sin tro og sige: Nej,
se, hvor meget jeg tror! Ikke uden at den forsvinder. For så snart man gør det, er troen
blevet forandret - fra tillid og håb til selvoptagethed og praleri.
Og det er ikke tro.
Tro og barnedåb
Tro er tillid. Tillid til, at Gud vil os det godt
- lige meget hvad. Om vi så - ligesom
markarbejderen og hyrden i Jesu lignelse
- skal slide i det fra morgen til aften uden
at blive takket for det. Eller vi føler, at livet
er en byrde, fordi vi aldrig blev så lykkelige,
som vi havde håbet, og som vi selv synes,
vi har fortjent.
Tro er tillid til, at Gud er med bag det alt
sammen alligevel. Og at livet er godt på
trods.
Det er også det, barnedåben handler om.
- Selv når det er en prins, der bliver døbt,
og vi alle sammen sidder klistret til skærmen for at følge med! - Om at komme til
Gud, mens vi kan gøre det uden den voksnes tvivl og indbildskhed. Og få lov til at
vokse i tillid til ham. Som et sennepsfrø i
forårsvejr.

Apostlene sagde til Herren: ”Giv os en større tro!” Herren svarede: ”Havde
I en tro som et sennepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ: Ryk dig op
med rode, og plant dig i havet! og det ville adlyde jer.
Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til
ham, når han kommer hjem fra marken: Kom straks og sæt dig til bords?
Vil han ikke tværtimod sige: Lav mad til mig og bind kjortlen op om dig
og vart mig op, mens jeg spiser og drikker; bagefter kan du selv spise og
drikke. Mon han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked
på? Således også I: Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige:
Vi er unyttige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre.”
Lukasevangeliet kapitel 17, vers 5-10
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Brand i vandrekirken
Lørdag d. 14. januar havde jeg egentlig
regnet med at skulle sove længe. Men kl.
6 kimede telefonen. Der var brug for min
nøgle til vandrekirken. Der var brand.
Det gik stærkt med at komme ud af døren
og derop. Det var et trist syn, som mødte
mig: Forkullede stolper, brandfolk i færd
med at pøse det sidste vand på, og FDF’s
kredsleder med rynket pande.
Når sådan noget sker, sætter det gang i
tankerne: Er det påsat, har vi glemt et eller
andet, er det en kortslutning eller hvad?
Hvad sker der nu med os FDF’ere?
Vi blev straks tilbudt lokaler i selve kirken
til vore møder. Vi er dog midlertidigt havnet
på Hedelundgård. Da vi, hvis vi skal være
ærlige, har mange aktiviteter, som nok
larmer og sviner lige rigeligt til at være i
lokaler, som også skal bruges til ”pænere”
aktiviteter, er det nok den bedste midlerti-

dige løsning. Men det varmede, at vi fik tilbudet fra kirken.
Der er ingen tvivl om, at vi gerne vil tilbage til de gamle omgivelser. Vi føler os
stærkt knyttet til kirken, så det var rart, at et
enstemmigt menighedsråd gerne ser vandrekirken genopført. Men det er jo ikke kun
dem, som har den endelige afgørelse. Vi tillader os dog at leve i håbet om at vende tilbage.
Fra FDF’s side lyder der en kæmpe
tak til alle, som har hjulpet os efter branden. Vi glæder os over, at ingen er kommet til skade, og selvom vi har mistet ting
med affektionsværdi, kommer det ikke i
nærheden af, hvad folk mister, når der er
tale om et privat hjem.
Mai-Brit Hebsgaard
et taknemmeligt medlem af FDF
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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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TirsdagsCafé: Hvad er din yndlingssalme?

Moderne pilgrimsvandring - med Elisabeth Lidell

2. søndag i fasten
Jens Fischer-Nielsen J

TirsdagsCafé: Hyggeeftermiddag

Kursus om sindslidende - med Ilse Klemp

Tirsdag den 7.
kl. 14.30

Torsdag den 9.
kl. 19.30

Søndag den 12.
kl. 10.30

Tirsdag den 14.
kl. 14.30

Onsdag den 15.
kl. 19.00

Torsdag den 18.
kl. 10.15

TirsdagsCafé: 778 km på apostlenes heste

Kursus om sindslidende - med Ilse Klemp

Midfaste
Georg Græsholt J

TirsdagsCafé: Bibelgruppe, håndarbejde, spil og snak

Tirsdag den 21.
kl. 14.30

Onsdag den 22.
Kl. 19.00

Søndag den 26.
kl. 10.30

Tirsdag den 28.
kl. 14.30

5. søndag efter påske
Jens Fischer-Nielsen J
TirsdagsCafé: Bibelgruppe, håndarbejde, spil og snak

Søndag den 21.
kl. 10.30
Tirsdag den 23.
kl. 14.30

Kl. 19.00

Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund
Georg Græsholt
Salmesangsaften

TirsdagsCafé: Bag om solen

International Christian Group
Tirsdag den 16.
kl. 14.30

International Christian Group

Mandag den 20.
kl. 18.00

Mandag den 15.
kl. 18.00

3. søndag i fasten
Jens Fischer-Nielsen J

Søndag den 19.
kl. 10.30

4. søndag efter påske
Jens Fischer-Nielsen J
Kirkefrokost
Koncert med Michael Bjærre og Silas Serner-Pedersen

Konfirmation af 7B
Jens Fischer-Nielsen

Bededag
Konfirmation af 7A
Georg Græsholt

TirsdagsCafé: Hyggeeftermiddag

3. søndag efter påske
Georg Græsholt J
Lovsangsgudstjeneste
Jens Fischer-Nielsen og T’n’T

Søndag den 14.
kl. 10.30
kl. 12.00
kl. 13.00

Fælles spiseaften
Kinesiske tegn og kristendom - med Li Peng

Lørdag den 13.
Kl. 10.30

Fredag den 12.
kl. 10.30

Tirsdag den 9.
kl. 14.30

Søndag den 7.
kl. 10.30
kl. 19.00

Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund
Jens Fischer-Nielsen

TirsdagsCafé: Menneskesønnen

Onsdag den 3.
kl. 10.15

International Christian Group

Tirsdag den 2.
kl. 14.30

2. søndag efter påske
Jens Fischer-Nielsen J

Mandag den 1.
kl. 18.00

Maj

Søndag den 30.
kl. 10.30

Fredag den 17.
kl. 18.00
kl. 19.00

kl. 19.00

Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund
Poul Erik Kammersgaard
Salmesangsaften

International Christian Group

Mandag den 6.
kl. 18.00

Torsdag den 16.
kl. 10.15

1. søndag i fasten
Jens Fischer-Nielsen J
Sogneindsamling

Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund
Georg Græsholt

Søndag den 5.
kl. 10.30
kl. 12.00

Onsdag den 1.
kl. 10.15

Marts
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Onsdag den 29.
kl. 19.00

Påskedag
Georg Græsholt J

Anden påskedag
Jens Fischer-Nielsen J
Pilgrimsvandring

TirsdagsCafé: Slagtøj er mange slags

Søndag den 16.
kl. 10.30

Mandag den 17.
kl. 10.30
kl. 12.15

Tirsdag den 18.
kl. 14.30

kl. 19.00

Tirsdag den 25.
kl. 14.30

Søndag den 23.
kl. 10.30

TirsdagsCafé: Bibelgruppe, håndarbejde, spil og snak

1. søndag efter påske
Jens Fischer-Nielsen J

Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund
Poul Erik Kammersgaard
Salmesangsaften

Langfredag
Liturgisk gudstjeneste
Georg Græsholt

Fredag den 14.
kl. 10.30

Torsdag den 20.
kl. 10.15

Skærtorsdag
Fælles spiseaften
Nadvergudstjeneste
Jens Fischer-Nielsen

Påskemorgenhygge på Områdecenter Hedelund
Poul Erik Kammersgaard
TirsdagsCafé: Hyggeeftermiddag

Palmesøndag
Jens Fischer-Nielsen J

Torsdag den 13.
kl. 18.00
kl. 19.30

kl. 14.30

Tirsdag den 11.
kl. 10.00

Søndag den 9.
kl. 10.30

Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund
Jens Fischer-Nielsen

TirsdagsCafé: Sange om død og liv

Tirsdag den 4.
kl. 14.30

Onsdag den 5.
kl. 10.15

International Christian Group

Mariæ bebudelses dag
Jens Fischer-Nielsen J
Påskekoncert med Esbjerg Amatørsymfoniorkester,
Rørkjær- og Hjertingkoret

Kursus om sindslidende - med Ilse Klemp

Mandag den 3.
kl. 18.00

Søndag den 2.
kl. 10.30
kl. 16.00

April
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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

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.

TirsdagsCafé: Bibelforedrag om Helligånden

6. søndag efter påske
Georg Græsholt J
(radiogudstjeneste på P1)

Søndag den 28.
kl. 10.00 (NB!)
Tirsdag den 30.
kl. 14.30

TirsdagsCafé: Bibelgruppe, håndarbejde, spil og snak
Kristi himmelfarts dag
Jens Fischer-Nielsen J
Familieudflugt

kl. 14.30
Torsdag den 25.
kl. 10.30
kl. 12.00

TirsdagsCafé
Hver tirsdag eftermiddag er der åbent hus
i Kvaglund Kirke med fællesskab og inspiration til hverdagen. Kl. 14.30 er der kaffe.
Derefter en salme eller en sang. Kl. ca. 15
begynder programmet, som ses herunder.
Alle er velkomne. Kaffen koster hver
gang 10 kr.
Tirsdag den 7. marts
Har du lyst at fortælle lidt om din yndlingssalme? Forskellige fortæller. Tilmelding til
Jens Fischer-Nielsen.
Tirsdag den 14. marts
Hyggeeftermiddag.
Tirsdag den 21. marts
”778 km på apostlenes heste”. Peter Johnsen fortæller om sin pilgrimsvandring til
Santiago de Compostela.
Tirsdag den 28. marts
Bibelgruppe, spil & snakkegruppe, håndarbejde.
Tirsdag den 4. april
”Sange om død og liv”. Vi får besøg af
Journalist Niels Thure Krarup, som gennem et sangprogram hjælper os med at
fokusere på opstandelsen.

Tirsdag den 11. april
Hyggeeftermiddag.
Tirsdag den 18. april
”Slagtøj er mange slags”. Silas Serner-Pedersen fortæller om sine slagtøjs-studier på
konservatoriet og demonstrerer sin musik.
Tirsdag den 25. april
Bibelgruppe, spil & snakkegruppe, håndarbejde.
Tirsdag den 2. maj
”Menneskesønnen”. Vi læser udsnit af
Peter Madsens tegneserie om Jesu liv ved
Jens Fischer-Nielsen.
Tirsdag den 9. maj.
Hyggeeftermiddag
Tirsdag den 16. maj
”Bag om solen”. En gribende film om en
ung mands vanskeligheder efter han er blevet kristen og vender tilbage til sit muslimske barndomshjem.
Tirsdag den 23. maj
Bibelgruppe, spil & snakkegruppe, håndarbejde.
Tirsdag den 30. maj
Bibelforedrag om Helligånden ved Jens
Fischer-Nielsen.

Tre aftener med kursus om
mennesker med sindslidelser
I samarbejde med CVU-VEST (Center for
Videregående Uddannelser) afholder Kvaglund Kirke en række kursusaftener om
psykiske sygdomme.
Formålet med disse aftener er, at frivillige
medarbejdere og andre ikke-professionelle
i Kvaglund bliver rustet til mødet med voksne med sindslidelser på den mest hensigtsmæssige måde.
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Kurset er ment som et tilbud til alle
foreninger og virksomheder i Kvaglund lige
fra personalet i Fakta over kirkens personale og frivillige medarbejdere til beboerrepræsentanterne i de forskellige boligforeninger.
Aftenerne vil indeholde beskrivelser af
forskellige psykiske sygdomme og noget
praktisk om det sociale aspekt i et bolig-

område som Kvaglund.
Ilse Klemp, seminarielærer og sygeplejerske med mange års erfaring i arbejdet med
mennesker med sindslidelser, vil forestå
undervisningen.
Kurset afholdes i Kvaglund Kirkes mødesal
Onsdag den 15. marts kl. 19-21.30
Onsdag den 22. marts kl. 19-21.30
Onsdag den 29. marts kl. 19-21.30

Der vil være to lektioner hver aften med en
pause midtvejs. I pausen er der kaffe/te/
vand/småkager/frugt.
Tilmelding til Kvaglund Kirkes kontor på tlf.
75 14 10 66 eller e-mail hgl@km.dk inden 5.
marts. Forespørgsler og tilmelding kan også
rettes til Ilse.Klemp@esbjergsem.dk
Det er gratis at deltage, men tilmelding er
nødvendig, og det forventes, at deltagerne
deltager alle 3 aftener – eller, hvis de pludselig er forhindret en aften, melder afbud.

Særlige aktiviteter i påsken
og på Kristi himmelfarts dag
Fælles spisning forud for
nadvergudstjeneste
Skærtorsdag kl. 18.00
Der er mulighed for at spise sammen kl. 18,
hvis man medbringer lidt mad til et fælles
bord. Fra kirkens side er der sørget for drikkevarer og brød.

som pilgrimmene opfordres til at meditere
over på den følgende strækning. Desuden
vil der på turen blive sunget pilgrimssalmer
og -sange. Pilgrimsvandringen er på ca. 17
km, hvor bl.a. Gjesing og Sædden Kirker
indgår på ruten.
Tag en lille rygsæk med - med vand (f.eks.
en 1⁄2 liters drikkeflaske, som kan tankes op i kirkerne), madpakke til frokost og
evt. et par stykker frugt og regntøj. Turen
begynder og slutter ved Kvaglund Kirke.
Det er gratis at deltage - dog er tilmelding
nødvendig senest lørdag den 15. april til
Vagn Dahl Nielsen på tlf. 24 45 40 66 eller
Jens Fischer-Nielsen på tlf. 75 14 35 29.

Familieudflugt
Torsdag 25. maj kl. 12.00

Meditativ pilgrimsvandring

Der er arrangeret en fælles familieudflugt i
private biler til Enghave Dyre- og naturpark
efter gudstjenesten Kristi Himmelfartsdag.

Anden påskedag kl. 12.15 - ca. 17.45
Tag med på en meditativ pilgrimsvandring
ad stier og mindre veje gennem Esbjergs
nordlige del. I forbindelse med nogle stop
på vandringen vil pilgrimsordene langsomhed, enkelhed, stilhed, bekymringsløshed,
frihed, spiritualitet og fællesskab komme til
at danne udgangspunkt for nogle tanker,

Alle kan være med, uanset om man har bil.
Man skal selv medbringe madkurv. Der er
sørget for eftermiddagskaffen fra kirkens
side. Pris fastsættes ved at fordele udgifterne. Udflugtsleder er Leif Kærgaard. Tilmelding senest søndag den 21. maj til kirkens
kontor tlf. 75 14 10 66.
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T'n'T-program
Arrangementer for teenagers med
spil (airhockey, fodbold, videospil,
bordtennis m.v.), spændende gæster,
sang og musik på følgende fredage:
3. marts - 24. marts - 7. april 21. april - 5. maj - 19. maj
Alle teenagers er velkomne!

Lovsangsgudstjeneste
med T'n'T
Søndag den 7. maj kl. 19.
Søndag den 7. maj er der lovsangsgudstjeneste med Silas Serner og T’n’T- bandet. Prædiken og forskellige funktioner i
gudstjenesten varetages af frivillige. Jens
Fischer-Nielsen leder nadveren.
Der er mulighed for at spise en let aftensmad sammen kl. 18.
Alle er velkomne!

Dåbsklub
En dåbsklub er under forberedelse
Den har til formål at følge op på dåben for
alle de børn, som bliver døbt i Kvaglund
Kirke.
Årlig gave
Det begynder med, at barnet bliver døbt og
i den forbindelse får en børnebibel. Derefter
vil der hvert år blive tilbudt en gave, som er
tilpasset barnets alder. Det kan være en cd
med sange, en lille børnebog eller en ting til
at hænge på væggen – alt sammen noget
med relation til dåben og den kristne tro.
Årlig invitation
Gaven udleveres ved en gudstjeneste,

hvortil børnene og deres forældre er
specielt inviteret. Der vil også være invitation til andre aktiviteter i kirken, som passer
til barnets alder.

Natkirken i Esbjerg
Et nyt initiativ begynder
Fredag den 3. marts kl. 20.30 i Zions Kirke
Nu får Esbjerg sin egen natkirke. Fremover vil Zions Kirke den første fredag i hver
måned være åben fra kl. 20.30 til midnat.
Natkirken er et sted, hvor man vil kunne
finde ro, bede en bøn, tænde et lys, lytte til
musik, læse i fremlagte andagts-, bønneog salmebøger og deltage i de faste programpunkter, som aftenen byder på. Der
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vil også være mulighed for at tale med en
præst eller en anden af natkirkens medarbejdere. Og man kan få sig en kop te eller
kaffe. Man stemmer selv - indenfor åbningstiden - hvornår man kommer og går.
Natkirken i Esbjerg er opbygget af en
"græsrodsbevægelse" og får økonomisk
støtte fra fonde og menighedsråd i Esbjerg.
Alt arbejde udføres af ulønnede frivillige.

Koncerter
i april og maj
Påskekoncert
Søndag den 2. april kl. 16.00
Søndag d. 2. april er der koncert i Kvaglund Kirke med Esbjerg Amatørsymfoniorkester, Rørkjærkoret og Hjertingkoret.
I anledning af påsken opfører de sammen påskeværket ”Håbet”, der er komponeret af John Høybye til tekster af
Lisbeth Smedegaard Andersen og Sten
Kaalø.
Det hele bliver dirigeret af Troels
Sørensen og Lisbeth Aagaard. Der vil
også blive sunget fællessalmer ved
koncerten.

Entré: 30 kr.

Koncert med
slagtøjsduo
Søndag den 14. maj kl. 13.00
Michael Bjærre og Silas SernerPedersen fra Vestjysk Musikkonservatorium giver slagtøjskoncert søndag den 14. maj i Kvaglund Kirke.
Kom og hør et spændende
og varieret program spillet på
marimbaer og en stor buffet af
trommer.
Der er kirkefrokost inden
koncerten.
Fri entré
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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).
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Alder:

Tlf.nr.

Navn:

Adresse:

Isak, Jakob og Abraham kan ikke finde deres koner.
Kan du hjælpe dem ?

Vinderen af lodtrækningen i februar måned blev Miriam Simonsen 12 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

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

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

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 teenagers. Ledergruppe med Silas Serner-Pedersen i
spidsen. Tlf. 61268161. Du kan komme på SMSlisten, 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.

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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STOP den stille sult!
Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling 2006
søndag den 5. marts

Lille pige fra slumkvarter i Chennai i Indien (foto: Caspar Knudsen)

Den stille sult
Hvert år dør fem millioner børn under
fem år af sult. I alt er 850 millioner
mennesker verden over ramt af daglig,
udmarvende sult - svarende til hvert
ottende menneske på jorden. ”Den stille
sult” forkrøbler hverdagslivet i u-landene
på utallige måder: sygdom, udmattelse,
mangel på initiativ, nedsat intelligens,
handicaps, nedsat immunforsvar og
ikke mindst fattigdom. Sulten efterlader
mennesker i situationer, hvor de intet
valg har. Hver dag handler slet og ret om
overlevelse.

Gi’ et bidrag
Søndag den 5. marts får du besøg af
en af vore indsamlere. Læg på forhånd
nogle penge til side til indsamleren. Det

gør det hele nemmere og mere enkelt.
Og indsamleren kan nå at komme længere omkring.

Meld dig som indsamler
Du kan også melde dig som indsamler i
Kvaglund og give et nap med. Det tager
kun et par timer. Efter indsamlingen er
der frokost til alle som tak for hjælpen.
Ring til kirkens kontor på 75 14 10 66
eller direkte til indsamlingsleder Vagn
Dahl Nielsen på tlf. 24 45 40 66. Eller
send en e-mail til vagn@kvaglundkirke.dk.
Det betyder lidt for dig - men meget for
de sultende!
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