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Tid - minutter, timer, dage - er det vigtigste vi har.
Tiden er livet. Når tiden for os er forbi er livet forbi,
men Gud er der stadig …

Tid til
Gud
Kristendom er meget enkel. Det, der skal til for at vi kan have
nærhed og fællesskab med Gud, er gjort.
Vi kan ikke gøre noget, som er tilstrækkeligt over for Gud. Vores
mulighed er at modtage det Gud rækker os. Men vi kan ikke
modtage uden at stoppe op - og give tid.

Læs mere om "Tid til Gud" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 3
Læs om kurser og studiekreds . . . . . . . . . side 4, 5, 6, 7
Læs om tirsdagscafé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 10
Læs om børneaktiviteter på . . . . . . . . . . . . . side 7 og 12

Nyttigt at vide
- når et barn er født
anmeldes det til kirkens kontor senest to hver
dage efter fødslen. Forældrenes attester og
CPR-nr. medbringes eller vedlægges.
- når barnet skal døbes
henvender man sig på kirkekontoret, hvor dåbstidspunktet aftales.
- når barnet skal navngives
henvender man sig på kirkekontoret. Begge forældre skal underskrive en formular med barnets
navn.
- når to skal giftes
aftales tidspunktet med kirkens kontor. Parret
retter henvendelse til bopælskommunen om
udstedelse af prøvelsesattest. Forløbet af bryllupshandlingen aftales med den præst, der skal
forestå handlingen.
- når der er dødsfald i familien
aftales tidspunkt for begravelseshandlingen med

kirkens kontor og en af kirkens præster. Forløbet
af handlingen aftales med den præst, der skal
forestå handlingen. Man er i øvrigt altid velkommen til at henvende sig til kirken eller præsterne
med spørgsmål vedrørende begravelsen.
Samtale med en præst
Du er altid velkommen til at henvende dig til
Jens Fischer-Nielsen eller Georg Græsholt for at
få en samtale.
Gudstjeneste
Gudstjenestelisten bekendtgøres i kirkebladet
(ændringer i forhold til listen kan forekomme),
Ugeavisen Esbjerg, JydskeVestkysten og på kirkens hjemmeside, www.kvaglundkirke.dk
Udlån af lokaler
Udlån af kirkens lokaler til møder og arrangementer bestyres af kirketjenerne. De træffes
bedst om formiddagen kl. 8-13 på tlf. 2128
1066.

Kvaglund Kirkes kontor

Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 75141066, fax 75141033
Hjemmeside: www.kvaglundkirke.dk. Kontortid: hverdage kl. 10-12

Kirkesekretær

Vagn Dahl Nielsen, e-mail: vdn@km.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.

Giv-et-år-medarbejder

Ditte Antonsen, tlf. 61463512, e-mail: ditte.antonsen@jubii.dk

Kirketjener
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Hvordan
kan man give
tid til Gud?

Tid t
i
Gud l

De fleste kender til at bede en bøn til Gud. Men der er flere
muligheder. Se nedenstående liste. Sæt O ved dem du anvender eller kunne tænke dig at anvende.

q

Bede en bøn med egne ord eller fadervor, morgen- eller aftenbøn. Sende en
tanke til Gud om tak eller hjælp.

q
q
q
q
q

Meditere over ord fra Biblen. Læse i Biblen. Kristus-kransen.

q
q
q
q

Faste for at komme nærmere Gud.

Gå pilgrimsvandring. Gå ind og tænde et lys i kirken på vej hjem fra centeret.
Deltage i kirkens gudstjenester. Deltage i nadveren.
Deltage i kirkens arrangementer, som sigter på det centrale i troen.
Sidde med salmebogen. Synge en salme. Læse en salme. Læse en bøn i
salmebogens bønnebog.

Læse kristen litteratur. Se kristne film. Høre kristen musik.
Dyrke fællesskab med andre kristne for at opbygge sig selv og andre i troen.
Din specielle måde (skriv):

....................................................................................................

Ud over ovenstående liste er der de mange muligheder for at give tid til Gud ved
at give tid til dem der trænger til omsorg og kærlighed. Jesus sagde: ”Hvad I har
gjort imod en af disse mine mindste, har I gjort imod mig”. Men det skal ikke
forstås på den måde at så kan vi bare lade være med at give tid direkte til Gud.
Jesus sagde: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte sjæl og sind – og
din næste som dig selv”. Disse to bud er lige vigtige, siger Jesus. Hvordan kan
vi så tro at vi bare kan lægge vægt på det ene og ikke på det andet? Og det at vi
forsøge at opfylde det ene, hvordan skal det kunne bruges som undskyldning for
ikke at lægge vægt på det andet?
Tiden er det vigtigste vi har. Vi skal huske at give noget af den til Gud – mens vi
har den!
Jens Fischer-Nielsen.
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kursus T I L B U D
Alpha-kursus - indføring
i levende kristendom,
tirsdage fra kl. 19.00
Der begyndes hver gang med spisning. Man betaler kr. 20
pr. gang for maden. Deltagermanualen for hele kurset koster kr. 30.

Datoer og emner:
5. september
- Hvem er Jesus
12. september
- Hvorfor døde Jesus
19. september
- Hvordan kan jeg være sikker?
26. september
- Hvordan skal jeg læse Bibelen?
3. oktober
- Hvordan kan jeg bede?
10. oktober
- Hvordan leder Gud os?
Lørdag 21. oktober
- Helligånden, hvem, hvad, hvor?

24. oktober
- Hvordan modstå det onde?
31. oktober
-H
 vorfor og hvordan skal vi fortælle det
til andre?
7. november
- Helbreder Gud i dag?
14. november
- Hvad med kirken? Hvad er kirke?
21. november
-H
 vordan får jeg mest muligt ud af
resten af mit liv?

Alpha er beregnet for dem, som vil udforske kristendommen: Dem,
som gerne vil have de grundlæggende ting frisket op. Dem, som har
lyst til at høre det kendte på en ny måde. Kort sagt: Alle er velkomne.
Alpha-konceptet kører ca. 12.000 steder verden over.
Læs mere på hjemmesiden www.alphadanmark.dk.
Tilmelding til kirkens kontor, tlf. 7514 1066 så hurtigt som muligt – inden 5. september.
Kontaktpersoner
Inger og Poul Nielsen, tlf. 7547 0244, Joan Haddad, tlf. 7512 0810, Jens Fischer-Nielsen,
tlf. 7514 3529

Udtalelser om Alphakurset

John Frederiksen: Den hyggelige atmosfære gjorde det let for os at tale åbent om de
spørgsmål, der lå os på sinde. Alene dette, at tale om min kristne tro, at sætte ord på, var
en befrielse. Der var pludselig en åbning ind til nogle spørgsmål, nogle paradokser, som
jeg på egne hånd havde arbejdet med…
Mette Toft, 20 år udtaler til Berlingske Tidende: Jeg har været skeptisk overfor kristendommen, men nu har jeg fået nogle forklaringer.
Benny, som har været udmeldt af Folkekirken i 30 år: En ny verden, eller nye horisonter
dukkede op for mig på Alphakurset - som en ny spændende dimension at anskue livets
tildragelser udfra.



kursus T I L B U D
Ægteskabskurset
"Skab det ægte ægteskab"
Kurset løber over otte aftener i efteråret: 7., 14. og 21.
september, 5., 12. og 26. oktober samt 9. og 16. november 2006. Den sidste aften er en festaften. Alle aftener fra
klokken 19.15 til 21.45. Tilmelding til tlf. 7514 1066.
Alt, som skal køre godt, har brug for jævnlige serviceeftersyn
– sådan er det også med ægteskabet. Det kører muligvis
”godt nok” – men hvad, hvis det kan komme til at køre endnu
bedre? Forholdet til ægtefællen (hvis man har en) er den vigtigste brik (ud over én selv) når det handler om livskvalitet …
… Af sig selv går alt i forfald – det som skal blive til noget godt, må der arbejdes med.
… Et godt parforhold kan altid blive endnu bedre.
Ægteskabskurset er for ganske almindelig par, som har lyst til at gøre parforholdet endnu
bedre.
Ægteskabskurset er tilrettelagt, så parrene sidder sammen to og to. Undervisningen afbrydes ind imellem af små opgaver, med efterfølgende snak med ægtefællen. Svarene ses/
høres kun af ægtefællen. Der serveres forfriskninger under samtalerne.
I løbet af de syv kursusaftener, taler hvert par for sig selv om betydningsfulde emner som:
• Opbyg et solidt grundlag
• Kunsten af kommunikere
• Konfliktløsning
• Tilgivelsens kraft

• Forældre og svigerforældre
• Et godt sexliv
• Kærligheden i funktion

Deltagermanualer kr. 220 pr. par. Kaffe/te/lækkerier pr. person kr. 10 pr. aften.

Vi har spurgt tidligere kursister: Har kurset forbedret jeres ægteskab?
- Ja, på mange måder! Vi har endelig fået åbnet os endnu mere
overfor hinanden
- Ja, vi har lært nogle vigtige ting om hinanden og har fået
nogle redskaber til at løse problemer.
- Ja, jeg har fået nogle gode værktøjer og et ændret syn på
min ægtefælle.
- Ja, kurset har ”åbnet” for at kunne tale om problemerne.
- Ja, vi har fået redskaber til at løse konflikter.
- Ja, jeg har lært min mands ”kærlighedssprog”.
- Ja, vi har lært at gamle mønstre kan brydes. Der kan gøres noget!
- Ja, vi har lært at vi skal bruge tid på hinanden. Og lært at forstå og
acceptere forskelligheder.
- Ja for vi har lært at tænke: ”Hvad kan jeg gøre for at gøre det bedre”.
(Ikke bare fokusere på min ægtefælles fejl).



KURSUSTILBUD
Kursusrække i brug af
"Kristus-kransen"
Gennem 7 onsdage kl. 19-21 underviser åndelig
vejleder, tidl. sognepræst Jette Dahl, i brugen af
Kristuskransen.
Første aften er den 6. september, derefter følger den
13/9, 20/9, 27/9, 11/10, 25/10 og 1/11.
Kristuskransen er en hjælp til bøn og meditation.
Kransen består af ni runde farvelagte og seks
aflange perler med hver sin betydning og symbolik. Kransen er en øvelse i livsmod, livslyst, selvbesindelse og i at leve Gud nær. Kristuskransen vil
være som en god ven, når du lærer den at kende.
Forfatter Martin Lönnebo.

Kristuskransen

De 7 afteners program
1. del foregår i mødesalen:
Indføring i 1-2 perler i
Kristuskransen ved Jette Dahl
Drøftelse i mindre grupper
Opsamling og refleksion ved
Jette Dahl

2. del foregår i kirkerummet:
Praktisering ved Jette Dahl:
meditation/fordybelse over aftenens perle(r) i Kristuskransen.
Stilhed til bøn og eftertanke for den
enkelte
Fadervor, velsignelsen og sang

Kristuskransen med en kort instruktion kan købes på stedet.
Tilmelding inden 3. september til Kvaglund Kirke på telefon 7514 1066 eller til
sognepræst Jens Fischer-Nielsen på telefon 7514 3529 eller mail jensfn@esenet.dk
Om kursuslederen
Der er i dag en voksende religiøs længsel efter Gud og den glæde
og fred, som troen kan åbne for. Jette Dahl har opsagt sin stilling
som sognepræst for at hellige sig sin egen og andres længsel efter
Guds nærhed. Dette skriver hun blandt andet om i ”Tænk efter” i
Jydske Vestkysten og som fast skribent på religion.dk for Kristeligt
Dagblad. Jette Dahl leder i dag retræter, pilgrimsvandringer, holder
kurser og foredrag, har individuelle/ gruppesamtaler. Alt sammen
med udspring i troen på den treenige Gud.
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KURSUSTILBUD
Salmesangs- og
katekismus-aftener
torsdag den 21. september,
torsdag den 12. oktober
torsdag den 9. november
- alle gange kl. 19-21
Katekismus - hvad er det?
Salmesang ved vi godt, hvad er. Men
katekismus, hvad er det? Katekismus er et
gammelt ord for undervisning eller grundkursus i kristendom. Mange ældre mennesker kender det muligvis, fordi de engang i
deres konfirmationsforberedelse har stiftet
bekendtskab med Martin Luthers Lille
Katekismus. Den står i salmebogen og er
hans forklaring af de ti bud, trosbekendelsen, Fadervor, dåben og nadveren.
Program
Salmesangs- og katekismus-aftenerne er
en fortsættelse af de salmesangsaftener, vi
har holdt tidligere. Nu med den fornyelse,
at vi foruden at synge salmer også vil bruge

en del af tiden på at tale sammen om, hvad
kristendom er for noget. Det vil vi gøre ved
at følge planen for Luthers Lille Katemismus - begynde med de ti bud og gå videre
med trosbekendelsen, Fadervor osv. Hver
gang vil vi synge nye og gamle salmer, der
passer til de emner, vi kommer ind på. Og
som sædvanlig bliver der også tid til en kop
kaffe eller en kop te undervejs.
Alle er velkomne!
Vi håber på nogle hyggelige aftener. 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

Familiegudstjenester
i efteråret:
29. oktober kl. 10.30:
BUSK Gudstjeneste ved
Georg Græsholt
3. december kl. 10.30:
Adventsgudstjeneste ved Jens
Fischer-Nielsen.
Afslutning for minikonfirmanderne.
Der er børneprogram ved alle
andre gudstjenester.
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Ægteskabskursus, 1. aften

13. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen J

Søndag den 10.
kl. 9.00

Baby-salmesang

14. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen J

Søndag den 17.
kl. 10.30

Baby-salmesang
Fælles spiseaften
For voksne: Børn og skole i Bangladesh - for børn: BørneOase

15. søndag efter trinitatis
Georg Græsholt J

Søndag den 24.
kl. 10.30

Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund
Jens Fischer-Nielsen
Salmesangs- og katekismus-aften
Ægteskabskursus, 3. aften

Kursus: Kristus-kransen, 3. aften

TirsdagsCaféen: Nagaland - et særligt land i Indien
Alpha-kursus: Hvordan kan jeg være sikker?

Tirsdag den 19.
kl. 14.30
kl. 19.00
Onsdag den 20.
kl. 19.00
Torsdag den 21.
kl. 10.15
		
kl. 19.00
kl. 19.15
Fredag den 22.
kl. 10.00-10.45
kl. 18.00
kl. 19.00

Ægteskabskursus, 2. aften

Kursus: Kristus-kransen, 2. aften

TirsdagsCaféen: Grupper: Bibel - spil & snak - aktiviteter
Alpha-kursus: Hvorfor døde Jesus?

Tirsdag den 12.
kl. 14.30
kl. 19.00
Onsdag den 13.
kl. 19.00
Torsdag den 14.
kl. 19.15
Fredag den 15.
kl. 10.00-10.45

Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund
Poul Erik Kammersgaard
Kursus: Kristus-kransen, 1. aften

TirsdagsCaféen: Netværk for psykisk syge
Alpha-kursus: Hvem er Jesus?

12. søndag efter trinitatis
Georg Græsholt J

Søndag den 3.
kl. 9.00

Tirsdag den 5.
kl. 14.30
kl. 19.00
Onsdag den 6.
kl. 10.15
		
kl. 19.00
Torsdag den 7.
kl. 19.15

Kvaglunddagen 2006 på centertorvet

Lørdag den 2.
kl. 11.00

September

Baby-salmesang
20. søndag efter trinitatis - BUSK-gudstjeneste
Georg Græsholt J

Søndag den 29.
kl. 10.30

Alle Helgens dag
Jens Fischer-Nielsen J

22. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen J
Tirsdag den 14.
kl. 14.30
TirsdagsCaféen: Med Edel i Kina
kl. 19.00	Alpha-kursus: Hvad med kirken? Hvad er kirke?
Torsdag den 16.
kl. 10.15
Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund

Søndag den 12.
kl. 10.30

Tirsdag den 7.
kl. 14.30
TirsdagsCaféen: Grupper: Bibel - spil & snak - aktiviteter
kl. 19.00	Alpha-kursus: Helbreder Gud i dag?
Torsdag den 9.
kl. 19.00
Salmesangs- og katekismus-aften
kl. 19.15
Ægteskabskursus, 7. aften
Fredag den 10.
kl. 10.00-10.45 Baby-salmesang

Baby-salmesang
Søndag den 5.
kl. 10.30

Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund
Jens Fischer-Nielsen
Kursus: Kristus-kransen, 7. aften

Onsdag den 1.
kl. 10.15
		
kl. 19.00
Fredag den 3.
kl. 10.00-10.45

November

Tirsdag den 31.
kl. 14.30
Dogmetur til Bangladesh
kl. 17.00
Spaghetti-gudstjeneste
kl. 19.00	Alpha-kursus: Hvorfor og hvordan skal vi fortælle det til
andre?

Menighedsrådsmøde
Ægteskabskursus, 6. aften

Kursus: Kristus-kransen, 6. aften

TirsdagsCaféen: Hygge med snak, spil og evt. håndarbejde
Alpha-kursus: Hvordan modstå det onde?

19. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen J

Tirsdag den 24.
kl. 14.30
kl. 19.00
Onsdag den 25.
kl. 19.00
Torsdag den 26.
kl. 19.00
kl. 19.15
Fredag den 27.
kl. 10.00-10.45

Søndag den 22.
kl. 10.30
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Baby-salmesang

Menighedsrådsmøde

Kursus: Kristus-kransen, 4. aften

TirsdagsCaféen: Hygge med snak, spil og evt. håndarbejde
Spaghetti-gudstjeneste
Alpha-kursus: Hvordan skal jeg læse Bibelen?

17. søndag efter trinitatis
Georg Græsholt J

18. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen J

Tirsdag den 17.
kl. 14.30
Torsdag den 19.
kl. 10.15
		
Fredag den 20.
kl. 10.00-10.45
kl. 18.00
kl. 19.00
Lørdag den 21.
kl. 10.00-10.45

Baby-salmesang

Søndag den 15.
kl. 10.30

Alpha-kursus: Helligånden - hvem, hvad, hvor?

Baby-salmesang
Fælles Spiseaften
For voksne: Vild med dans - for børn: BørneOase

Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund
Poul Erik Kammersgaard

TirsdagsCaféen: På cykel til Gibraltar

Salmesangs- og katekismus-aften
Ægteskabskursus, 5. aften

Kursus: Kristus-kransen, 5. aften

TirsdagsCaféen: Grupper: Bibel - spil & snak - aktiviteter
Alpha-kursus: Hvordan leder Gud os?

Tirsdag den 10.
kl. 14.30
kl. 19.00
Onsdag den 11.
kl. 19.00
Torsdag den 12.
kl. 19.00
kl. 19.15
Fredag den 13.
kl. 10.00-10.45

Mandag	13.00-16.00: Mødestedet
Tirsdag 	09.30-11.30: Legestue
14.05-15.35: Minikonfirmander
	16.00-17.00: Børnegospel
Onsdag	09.30-11.30:
Aktivitetsformiddage for
mænd

Faste tidspunkter

Torsdag	09.30: Kvindeklub
	13.00-16.00: Mødestedet
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):

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. Under prædikenen ved de gudstjenester, der er
mærket med J er der børneprogram.

TirsdagsCaféen: Sangene vi ikke glemmer
Spaghetti-gudstjeneste

Tirsdag den 28.
kl. 14.30
kl. 17.00

Gudstjeneste på Områdecenter Hedelund
Georg Græsholt

Ægteskabskursus, 4. aften

Sidste søndag i kirkeåret
Georg Græsholt J

Søndag den 26.
kl. 10.30

Baby-salmesang

23. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen J

Tirsdag den 21.
kl. 14.30
TirsdagsCaféen: Hygge med snak, spil og evt. håndarbejde
kl. 19.00	Alpha-kursus: Hvordan får jeg mest muligt ud af resten af
mit liv?
Torsdag den 23.
kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
Fredag den 24.
kl. 18.00
Fælles spiseaften
kl. 19.00
Fremstilling af advents- og julepynt

Søndag den 19.
kl. 10.30

		
Georg Græsholt
kl. 19.15
Ægteskabskursus - Festaften
Fredag den 17.
kl. 10.00-10.45 Baby-salmesang

TirsdagsCaféen: Turist i Pompeji og Rom
Alpha-kursus: Hvorfor og hvordan skal jeg bede?

Søndag den 8.
kl. 10.30

16. søndag efter trinitatis
Jens Fischer-Nielsen J

Tirsdag den 3.
kl. 14.30
kl. 19.00
Onsdag den 4.
kl. 10.15
		
Torsdag den 5.
kl. 19.15
Fredag den 6.
kl. 10.00-10.45

Søndag den 1.
kl. 14.00

Oktober

Tirsdag den 26.
kl. 14.30
kl. 17.00
kl. 19.00
Onsdag den 27.
kl. 19.00
Torsdag den 28.
kl. 19.00
Fredag den 29.
kl. 10.00-10.45

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.
Tirsdag 5. september kl. 14.30
”Netværk for psykisk syge”
Sind-huset. Hvad er det? Hvad foregår
der? Formand Henning Poulsen fortæller.

Tirsdag 31. oktober kl. 14.30
Dogmetur til Bangladesh. Mette & Marius
Christensen kommer på besøg. De har
været på primitiv dogmetur til Bangladesh.

Tirsdag 19. september 14.30:
”Nagaland et særligt land i Indien”
Missionær Atula Masa fortæller om sit land,
sin kirke og sin vision.

Tirsdag 14. november kl. 14.30
”Med Edel i Kina”. Edel Eriksen fortæller
og viser billeder om en spændende udflugt
til Kina.

Tirsdag den 3. oktober kl. 14.30:
”Turist i Pompeji og Rom”
Else-Thora og Hans Jørgen Nielsen fortæller om årets tur til syden.

Tirsdag 28. november 14.30: Sangene vi
ikke glemmer.
Ejner Mathiesen spiller og synger for og
med publikum og fortæller om sine oplevelser i Frelsens Hær.

Tirsdag 17. oktober 14.30
”På cykel til Gibraltar”. Hanne Thomsen,
formand for brugerrådet på Områdecenter
Hedelund, fortæller om sin spændende tur.

Gruppe-eftermiddage
Bibelgruppe og spil & snak
12. sept., 10. okt., 7. nov.
Hygge-eftermiddage
26. sept., 24. okt., 21. nov.

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. 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.

Gospeldans
Torsdage kl. 17.00-18.15. Første gang
torsdag den
24. september.
Det er for børn fra 3. klasse og opefter, som
kan lide dans og bevægelser til CD-musik.
Instruktør bliver Johanne Eriksen, som efter
at have instrueret et ungdomshold, nu vil
prøve kræfter med juniorerne. Johanna er
med sin latinamerikanske oprindelse født til
rytme og bevægelse.
Foruden Johanna hjælper Ditte Antonsen
(kendt fra Børnegospel). Hun tager imod
forhåndstilmeldinger på tlf. 6146 3512. På
sidelinien som støttegruppe er Edel Eriksen
og Lene Kastrup.

Nyhed
Ring og tilmeld dig - eller mød bare op og
vær med!

børnegospel
Tirsdage kl. 16-17. Rigtig mange børn
(og forældre) har været glade for ”Børnegospel”. Det er et kor for børn fra 5 år og
opefter. Lene Kastrup er korleder og Ditte
Antonsen og Dorthe Saaugaard frivillige
medarbejdere.
Den forløbne sæson var rigtig god – ikke
mindst pga. den enestående forældreopbakning. Børn som har lyst til at være med,
kan bare møde tirsdage kl. 16 eller ringe og
tilmelde sig til Lene Kastrup, tlf. 2215 5232.

Kirkekor
Kormedlemmer søges
Kirkekoret medvirker ved alle formiddagsgudstjenester. Der er øvelse torsdag kl.
15.30 og søndag morgen kl. 9.45. Der ydes
en lille fremmødegodtgørelse (løn). Betingelser: Du skal mindst gå i 6. klasse, og du
skal bestå en optagelsesprøve.

Korskole
Hver torsdag kl. 14.30-15.15
Koret sigter på at dygtiggøre sangere til
kirkekoret. Optagelsesbetingelser: Du skal
mindst gå i 4. klasse. Det er gratis at deltage.

Vedrørende Kirkekor og Korskole kan
henvendelse ske til Lene Kastrup,
tlf. 2215 5232.
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Kirke-Nyt

Ditte blev student sommeren 2006 og regner
med at læse videre fra næste sommer

GIV-ET-ÅR-MEDARBEJDER
Ditte Antonsen er ansat som Giv-et-årmedarbejder ved Kvaglund Kirke fra 1.
august. Hun skal specielt hjælpe med børnearbejdet, men står også til rådighed på
andre områder. Ditte er kendt med Kvaglund Kirke. Hun er allerede medhjælper i
Børnegospel, leder i T’n’T og BørneOase
og hun har sunget i kirkekoret i flere år. Vi
hilser Ditte velkommen som medarbejder!
KVINDEKLUB HVER TORSDAG
Alle kvinder er velkomne i Kvindeklubben
hver torsdag formiddag kl. 9.30. Programmet veksler mellem samtale, aktiviteter,
læse noget sammen eller have besøg af en
gæst. Man søger at inspirere hinanden ved
at bruge gruppens menneskelige ressourcer. Alle er velkomne til at møde op. Hvis
man gerne på forhold vil snakke med en fra
gruppen, kan man ringe til Lilly Henneberg
på tlf. 7512 5542.
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FÆLLES SPISEAFTENER
Fælles spiseaftener er aftener for hele familien, hvor man medbringer mad til et fælles
bord. Spisningen foregår kl. 18-19. Derefter
er der program for voksne som vist nedenfor. Sideløbende er der BørneOase, som er
et program med drama, sang og aktiviteter
for børn. Både voksen- og børneprogram
foregår fra kl. 19.00-20.30. Derefter er der
fælles afslutning i kirken – og ”kirkekaffe”.
- 22. sept.: "Børn og skole i Bangladesh".
Filip Engsig-Karup fortæller om det skoleprojekt, som han har taget initiativ til at
oprette i Bangladesh. Og han fortæller om
dogmerejser som han arrangerer for alle
som gerne vil en
tur til Bangladesh.
- 20. okt.: "Vild
med dans". Gitte
og Erik Jakobsen
underviser i swing
dans. Se evt. www.
komogdansesbjerg.dk
- 24. nov.: Fremstilling af Adventsog jule pynt. Fællesprogram for
børn og voksne.
KVAGLUNDDAG
Lørdag den 2. september er der fest og
aktiviteter på Kvaglund Torv. Kirken er der
med flere boder. Du kan melde dig som frivillig medarbejder til Giv-et-år-medarbejder
Ditte Antonsen.
ADVENTSMARKED
Adventsmarkedet i år bliver lørdag den 2.
og søndag den 3. december. Søndagen er
1. søndag i advent, hvor der også er familiegudstjeneste.
LEGESTUE
Hver tirsdag mellem klokken 9.30 og 11.30
er der legestue i kirken. Legestuen er for

børn op til fem år, der passes hjemme eller
under andre private former. Vi synger sjove
sange med fagter og leger med legetøjet
og hinanden. Husk en madpakke. Vi slutter nemlig dagen af med saftevand til den
medbragte madpakke. De voksne får kaffe
og te. Ditte Antonsen er kirkens faste person i projektet. Ind i mellem vil organist
eller præst komme på besøg. Efterårssæsonen starter 5. september.
Spaghetti-gudstjenester
Tirsdagene 26. sep., 31. okt. og 28. nov.
kl. 17 vil der være børne-familiegudstjeneste ved Jens Fischer-Nielsen og klovnen
og organisten m.fl.
Der vil først være ½ times børne-gudstjeneste. Derefter er der spaghetti og kødsovs
til børn og voksne. Børnene kan komme
alene, men mere nærliggende er det at de
kommer sammen med deres forældre eller
bedsteforældre.
Arrangementet slutter senest kl. 18.30.
Meningen er at give forældrene en friaften
m.h.t. at lave aftensmad – og både børn
og voksne en hyggelig aftenstund i kirken.
Bibelfortælling/optrin med klovn og præst
og sange vil være det som fylder mest i
spaghettigudstjenesten, som er tilrettelagt
for børn.
Maden koster kr. 20 for voksne og 10 for
børn, børn under 4 år gratis (højest 50 kr.
pr. familie).

Udstilling med kristne billeder
I november og december vil vi gerne
lave en udstilling i kirken med kristne
billeder. Hvad har du som kan bruges?
Må vi låne dine billeder?
Mange mennesker har gamle kristne billeder liggende på loft eller pulterkammer,
som de ikke bruger, men som de heller
ikke kan nænne at smide ud. Må vi låne
det du har til en udstilling?
Hvis du har noget skal det afleveres i kirken inden 15. oktober. Det drejer sig om
alle former for kristne billeder og indrammede skriftsteder. Det skal være ting som
kan hænges på væggen.
Beskrivelse
Sammen med billedet skal der afleveres
en lille beskrivelse af billedet og en beskrivelse af billedets historie: Hvem har lavet
det? ejet det? hvor har det hængt?
Billedet skal være mærket på bagsiden
med dit navn, adresse og tlf. nr.

HØSTGUDSTJENESTE
10. september kl. 10.30
ved Jens Fischer-Nielsen.
Denne dag er gudstjenesten specielt rettet mod
at sige tak til Gud for alt
det, han giver os.
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Bliv fadder til et
Sheba-barn
Denne side plejer at være tilegnet børnene. Det er den sådan
set også denne gang, men børn som lever ca. 9.000 km væk.
Læs videre, hvis du kunne tænke dig at betale for et barn på
kostskolen i Saraswatipur.
Saraswatipur kostskole

På den kristne kostskolen i Saraswatipur i
det nordlige Bangladesh går der 125 børn,
som kommer fra fattige familier. De fleste
af børnene bor (spiser og sover) også på
skolen. Det koster i gennemsnit ca. 6 kr. pr.
dag at gå på skolen. Men børnenes forældre betaler selv kun ca. 20 øre om dagen.
Hvis de skulle betale fuld pris ville ingen
kunne gå på skolen. Seks kr. svarer til 1½
almindelig dagløn. Danskere inviteres til at
blive faddere – dvs. betale for et barn på
kostskolen.
Se billederne og rekvirer evt. en folder, så
kan du eller din familie blive fadder for et
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barn. Faddere får billede og rapporter om
det barn de er fadder til.
Projektet drives under Danmission. Danmission i Ribe Stift står for at skaffe penge
til skolen. Brochurer om Sheba-børn kan
rekvireres hos Anni Schrøder 7532 3441
eller Jens Fischer-Nielsen 7514 3529

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. 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. 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 4:	Lilian og Ove Mølgaard, tlf. 75450011.
Gruppe 5:	Bibelstudiegruppe. Kristian Assenholt,
tlf. 75142419.
Gruppe 6:	Ungdomsgruppe.
Kontaktperson: Jens Fischer-Nielsen, tlf.
75143529
Gruppe 7:	Praktisk tjenestegruppe.
Allan Skovgaard, tlf. 75179966 og
Poul Martin A. Nielsen, tlf. 75470244

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 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
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. 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. Lederteam: Daniel Hansen, tlf. 40525457,
Ditte Antonsen, tlf. 61463512 og Anders Roland,
tlf. 26368280.

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.

Aktivitetsformiddage for mænd
Aktivitetsformiddage for mænd
Onsdage kl. 9.30-11.30. Kontaktperson:
Jens Fischer-Nielsen, tlf. 7514 3529.

Baby-salmesang
Instruktør: musikpædagog Jette Holk Hansen. Kontaktperson: Ditte Antonsen, tlf. 6146 3512.

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

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

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

Gadepræst
Mette Præstegaard Friis, træffes tirsdage 16.0018.00 på Kirkegade 70, tlf. 6068 6968.
Webadresse: gadens-praest.dk
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Baby- salmesang
Fredage kl. 10.00-10.45

Et tilbud til forældre om at komme
og synge salmer og børnesange
med deres spædbørn i alderen 0-12
måneder, er kommet i stand som et
samarbejde mellem musikpædagog
Jette Holk Hansen, organist Lene
Kastrup og Giv-et-år-medarbejder
Ditte Antonsen.
Projektet kører om formiddagen fra
kl. 10.30-11.15 over ti fredage, fra
fredag den 15. september. Der leges
og synges gamle og nye børnesalme og børnesange, og der benyttes
en række rekvisitter. Det er selvfølgelig bedst at være med hver gang,
men det er ingen betingelse.

Aktivitetsformiddage
for mænd
Hver onsdag kl. 09.30-11.30
Der er planlagt ”Aktivitetsformiddage for mænd” hver onsdag. Alle
mænd er velkomne. Mange forskellige aktiviteter kan komme på tale

i dette fællesskab, som vil blive
styret af en gruppe af deltagerne.
På forhånd regner initiativtagerne
med, at det skal handle om: Snak
og kaffe, bordtennis, air-hockey,
fodboldspil, motionsvandring, fællesskab, fælles ture og oplevelser,
computer, internet, digital fotografering, gode gerninger, udveksling af
ideer og erfaringer. Første samling
bliver onsdag 13. september kl.
9.30. Kom og vær med fra starten!
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