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Nyt navn

Det nye hus bag kirken hedder ”Kirkeladen”. Det blev besluttet på menighedsrådsmødet i oktober hvor man måtte
vælge mellem rigtig mange gode forslag.
Kirkeladen kan bruges til alle mulige
gode aktiviteter. Den er ikke fuldt udnyttet. Send en ansøgning hvis du mangler
et lokale til en aktivitet, som kan komme
andre til nytte.

Nyt vartegn

Kvaglunds gamle vartegn, Kridthuset, bliver revet ned. Skal vi ikke bare
frem over sige: ”Kvaglund, det er bydelen med den smukke kirke – og
byens bedste kirkebænke”.

Glædelig jul! Godt nytår!
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Nyttigt at vide
- når et barn er født
skal det anmeldes til kirkekontoret senest 14 dage efter
fødslen. Anmeldelsen skal foretages af forældrene (gift)
eller af moderen (ugift). Det gælder, uanset om man er
medlem af folkekirken eller ikke. Er forældrene ikke gift,
kan man erklære, at man ønsker at varetage omsorgen og
ansvaret for barnet ved at underskrive en ”Omsorgs- og
ansvarserklæring”. Både fødselsanmeldelse og omsorgsog ansvarserklæring kan udfyldes via hjemmesiden www.
personregistrering.dk.

www.personregistrering.dk udfylde blanketten: Navneændring. Gebyr for navneændringer skal betales på posthus
eller i bank. Der er undtagelser fra gebyrbetalingen. Ring til
kirkekontoret og hør nærmere.

- når barnet skal døbes
henvender man sig på kirkekontoret, hvor dåbstidspunktet
aftales.

- 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.

- 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 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.

Samtale med en præst
Du er altid velkommen til at henvende dig til en af præsterne for at få en samtale.
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.

- når man ønsker navneændring
kan man vælge mellem to muligheder 1) ringe eller henvende sig til kirkekontoret, og få vejledning i udfyldning af
ansøgningsblanketten. 2) eller man kan via hjemmesiden
Kvaglund Kirkes kontor
Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 7514 1066,
fax 7514 1033, www.kvaglundkirke.dk.
Kontortid: hverdage kl. 10-12

Organist og korleder
Lene Kastrup, Stengårdsvej 8, 6. nr. 3, 6705 Esbjerg Ø,
tlf. 2215 5232 / 7514 5232, organist@kvaglundkirke.dk

Kirkesekretær
Britta Brock, tlf. 7514 1066

Menighedsrådet
Formand:
Karin Blok Kristensen, Lindelunden 53, tlf. 7514 1391,
karinbk@svenet.dk.

Sognepræst
Jens Fischer-Nielsen, Granlunden 35, 6705 Esbjerg Ø,
tlf. 7514 3529, fax 7514 3569, jensfn@kvaglundkirke.dk
Træffes dagligt undtagen mandag.

Næstformand:
Hanne Gram, Egelunden 77, tlf. 7514 1705.

Sognepræst
Georg Græsholt (ansat på halv tid), Vesterled 45, 6851
Janderup, tlf. 7525 8207, georg@kvaglundkirke.dk.
Træffes dagligt undtagen mandag.
Projekt–medarbejder
Silas Serner-Pedersen, tlf. 6126 8161
Kirketjener
Erik Lund, Søndergårds Allé 2, 6700 Esbjerg,
tlf. 2128 1066 / 7512 9124.
Margrethe Aggerholm (ansat på halv tid),
Sønderhaven 3, 6700 Esbjerg, tlf. 2128 1066 / 7512 7527

Kirkeværge:
Leif Kærgaard, Sdr. Skadsvej 40, Skads, tlf. 7516 5400.
Øvrige medlemmer:
Gladys Bediako Bruun, Egekrattet 10, st.th., tlf. 2868 7123.
Verner Fonnesbæk, Fyrrelunden 41, tlf. 7514 2458.
Berith Nord Hansen, Rolfsgade 27.1, tlf. 7545 7680.
Mai-Brit Hebsgaard, Fyrrelunden 31, tlf. 7514 3164.
Svend Bjerrum Jensen, Gabelsparken 25,
Bramming, tlf. 7514 4661.
Poul Martin A. Nielsen, Hovedvej A1 nr. 29,
Bramming, tlf. 7547 0244.
Kurt Nørgaard Pedersen, Hassellunden 7, tlf. 7514 5070.
Redaktion
Jens Fischer-Nielsen
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Næste kirkeblad udkommer 1. marts 2008
Indlæg afleveres på kirkens kontor senest 1. februar 2008

Vælg at lære af livet
Af Jens Fischer-Nielsen
I bogen ”Livsmønstre” af Mike Breen er der en række diagrammer som hjælper os at huske forskellige vigtige sider af
livet som kristen (eller vi kan sige livet som en ”Jesu discipel”).
Vi er døbt til at være Jesu disciple, men hvordan husker vi at
leve som Jesu disciple? Det er for at hjælp os med at huske
det, at der i bogen er vist 8 mønstre (diagrammer/tegninger).
Den første af disse mønstre er en cirkel.
Cirklen
Den skal minde os om at lære af - og handle
på - ”kairos-øjeblikke” i vore liv. Det er øjeblikke hvor tiden står stille. Øjeblikke hvor vi
pludselig ser noget nyt, oplever noget særligt eller får en åbenbaring - et eller andet
bliver lysende klart for os. Det sker tit, men
ofte går vi bare videre uden at tænke dybere
og uden at handle. Cirklen skal lære os at
stoppe op, tænke efter og handle.
Det store kairos
Verdenshistoriens store kairos er da Gud
sendte sin søn til verden. Altså Juleevangeliet. Der gjorde Gud noget nyt i verdenshistorien. Det gamle var forbi, noget nyt var
begyndt. Det store kairos i mit liv var da jeg
opdagede betydningen af at Gud sendte
sin søn. Det er der mit liv begynder hvad
angår mit livs mening og mission. Derudover er der 117 øjeblikke som fik en særlig
betydning, nogle
kan jeg huske
andre har jeg
glemt. Sådan
er det sikkert
også med dig.
Et kairos var da
jeg opdagede
at jeg var forelsket i hende,
som senere blev
min kone. Jeg
kunne måske
have kigget i en
anden retning
og løbet videre;

det gjorde jeg
heldigvis ikke,
jeg stoppede op og gik ind
i en proces.
Gå ind i en proces når der opstår et
kairos i dit liv
Cirklens første fase er ”omvendelse”. Der
observerer du, reflekterer og snakker med
andre. Sætter dig ind i situationen og søge
oplysning og klarhed. Når du har alt på
bordet og er kommet frem til at du vil gøre
noget ved sagen, går du ind i næste fase,
”trosfasen”. Her handler det om planlægning, ansvarligholdelse og handling.
Planlægning: Hvad vil du gøre skridt for
skridt? En ting ad gangen! Hvor vil du
gerne ende? Hvor vi du gerne være om 3
måneder (et år eller mere)? Hvordan kommer du derhen? Læg en plan som skridt for
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skridt fører dig derhen.
Ansvarligholdelse: Mange gode planer er
gået i vasken fordi man ikke involverede
andre. Hvorfor tror du der er noget som
hedder AA? VægtVogtere? Rygestopkurser? Fordi man ved at stå til regnskab for
nogen bedre er i stand til at følge planen.
Handling: Det er der vi skal hen, hvis vi
skal leve et ansvarligt og proaktivt liv. Tænk
på et eller andet problem. Det løser sig selv
i sidste ende. Fx eks. sygdomssymptomer,
som man ikke gør noget med. Om ikke
andet løser situationen sig derved at man
dør af sygdommen. Tænk på røde tal i firmaets regnskab. Problemet løser sig selv til
sidst gennem en konkurs. Men var det ikke
bedre at have handlet forinden? Bevidst
handling og proaktivt liv er nogle af vore
fortrin som mennesker, frem for dyrene,
som bare føres frem af instinkter og behov.
Vi kan gå ind i en proces, som kan give nye
muligheder, mening og perspektiv i vore liv.
Disciplenes kairos
Jesu havde kaldet dem til omvendelse og
følgeskab. Var det ikke for usikkert? Var det
ikke for farligt at følge ham?
Jesus hjalp dem igennem omvendelsesfasen (MattæusEvangeliet 6,26-34):

Se til himlens fugle, de sår ikke og høster
ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden (observation). Er
I ikke langt mere værd end de? (refleksion).
Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved
at bekymre sig osv (drøftelse).
Og Jesus hjalp dem ind i trosfasen: Søg
først Guds rige og hans retfærdighed, så
skal alt det andet gives jer i tilgift (planlægning). Derefter taler Jesus hele tiden med
dem om deres liv og mission (ansvarligholdelse) og de ender med at forlade sig
100% på ham og de kommer til at leve en
helt ny livsstil, som rækker ud over den tid
hvor Jesus er menneske på jorden (handling). Deres liv blev forandret til noget langt
større end de nogensinde havde drømt om.
Jul og nytår
er de store tankers tid – p.g.a begivenhederne som knytte sig til disse højtider, men
også fordi vi får nogle fridage hvor tankene
ikke er bundet til dagligdagens krav. Pludselig kan et eller andet stå lysende klart for os.
Tør du gå ind i en fase, som kan give nye
muligheder, mening og perspektiv i dit liv?
Glædelig Jul og godt Nytår!

De 8 diagrammer i
”Livsmønstre”:

• Cirklen: Vælg at lære af livet
• Halvcirklen: Lev i livets rytme
• 3-kanten: Find balance i livets
relationer
• 4-kanten: Definer livets prioriteter
• 5-kanten: Kend din rolle i livet
• 6-kanten: Gør bøn til en livsstil
• 7-kanten: Praktiser principper for et
vitalt liv
• 8-kanten: Lev et liv med en mission
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Kirken står åben det meste af dagen. Søg stilhed i
kirken! Tænd et lys og bed en bøn!

Bogen ”Livsmønstre” kan købes i Kirkebutikken. Kr. 229.Jens Fischer-Nielsen kører et ”Kirke Inspirations Kursus” (KIK) i januar-marts hvor
”Livsmønstre” er en vigtig del. Det bliver kl. 19-21 følgende onsdage: 9/1, 16/1, 23/1,
30/1, 20/2, 27/2, 5/3 og 12/3. Alle er velkomne til at deltage.

”Juleevangeliet”
Dukketeater i Kvaglund Kirke tirsdag den 4. december kl. 17
for børn og voksne. Efter forestillingen er der risengrød.
Der er fri entré til forestillingen. Risengrød efter forestillingen
koster kr. 20 for voksne, kr. 10 for børn – familiepris kr. 50,Den bibelske barselsberetnin fortalt med dukkespil, skyggespil og levende klassisk violinspil.
Dukketeatret Svantevit fortæller om Josef
og Maria, om det, der skete i de dage, om
rejsen til Betlehem, brægende får og hyrder, der nynner, om kloge mænd på kamel.
Et barselsskrig og en stor stjerne i den
mørke nat.
Dukketeatret Svantevit fortæller på en måde
som vedkommer både børn og voksne.
Den smukke og enkle beretning om en
fødsel fortælles enkelt og virkningsfuldt i
teatrets poetiske fortællerum. Fængslende
billeder og gribende musik danner sammen
med skiftende dukkespilteknikker et magisk,

poetisk univers, der åbner for juleglæden.
Forestillingen varer 45 minutter.
Dukketeatret Svantevit er et professionelt
teater, der beskæftiger sig med at kombinere
dukkespil og levende violinspil.
Teatrets hovedkræfter er Sven Haarder, der
har gennemgået en 5-årig uddannelse til
dukkespiller på den statslige skuespillerskole
i Berlin samt Christina Meisl, der er klassisk
uddannet violinist.
Teatret har gennem flere års arbejde udviklet
sit helt eget kunstneriske udtryk, udfra grundpillerne musik, fantasi, humor og poesi.

Om Dukketeatret Svantevit
Dukketeatret Svantevit er et professionelt
teater, der beskæftiger sig med at kombinere dukkespil og levende violinspil.
Teatrets hovedkræfter er Sven Haarder,
der har gennemgået en 5-årig uddannelse til dukkespiller på den statslige skuespillerskole i Berlin samt

Christina Meisl, der er klassisk uddannet
violinist.
Teatret har gennem flere års arbejde
udviklet sit helt eget kunstneriske udtryk,
udfra grundpillerne musik, fantasi, humor
og poesi.
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Fælles Juleaften
Alle er velkomne
Hvorfor være få eller måske alene juleaften, når man kan være sammen med
andre? Fælles juleaften i Kvaglund Kirke
er for alle som har lyst til at være med.
Det kan både være enlige og par, enlige
forsørgere med børn, unge eller ældre
- altså hvem som helst. Antallet har gennem årene har svinget fra ca. 50-80.
Juletraditioner
Fælles juleaften begynder juleaften 24.
dec. kl. 17,30 og slutter ca. 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. Det koster kr. 125 at
være med - (børn 1/2 pris).

Man kan også ringe til tlf. 7514 3529.
Ved tilmeldingen tilkendegiver folk om de
vil køres hjem efter arrangementet. Deltagerne anmodes om at medbringe en julegave til en værdi af ca. kr. 25. Der tages
hensyn til evt. diabetikere. Ved hvert bord
vælges en bordformand, som sørger for
forsyningerne fra køkkenet – på tilmeldingen kan man tilkendegive om man kan
klare denne opgave.
Med venlig hilsen
Elsebeth og Jens Fischer-Nielsen
og frivillige arbejdere.

Tilmelding senest 10. december
Tilmelding og betaling kan ske til Kvaglund Kirkes kontor tlf. 75141066 (kl. 9-13).

Tilmelding til Juleaften 2007
Navn:____________________________________________________Tlf________
Adresse:____________________________________________________________
Jeg kan medbringe en voksengave værdi ca. kr. 25.- ____ (hvis JA, sæt X).
Jeg kan hjælpe lidt til i forbindelse med spisningen____ (hvis JA, sæt X).
Jeg kan køre nogle hjem. (Hvis JA, skriv antal).____
Jeg vil gerne køres hjem efter arrangementet____ (hvis JA, sæt X). Jeg vil gerne følges
med:_________________________(skriv navn, hvis det er aktuelt)
Jeg har diabetes ____(hvis JA, sæt X)
Aflever denne kupon i Kvaglund Kirke på kontoret eller i ”Mødestedet” så hurtigt som
muligt og under alle omstændigheder inden 15. dec.
Betalingen kr. 125,- er vedlagt____ (hvis JA, sæt X).
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TnT - Teens’n’Truth
TnT er for alle teenagere, 13 år og opefter.
I TnT laver vi mange forskellige ting bl.a.
sjove og anderledes lege, film, musik, airhockey og meget mere.
TnT foregår i Kvaglund Kirke hver
fredag og nogle gange inviterer vi
endda til overnatning i kirken.
Medmindre der overnattes varer
TnT fra kl. 19:30 til kl. 22:00 og
nogle gange til lidt 		
senere (ca. 22:30) hvis vi f.eks.
ser en film.

				

Vi er p.t. 3 ledere og som ansvarlig står Silas Serner-Pedersen, som er ansat projektmedarbejder i
kirken. Ved spørgsmål så ring eller sms til Silas på:
61 26 81 61 eller kirken på: 75 14 10 66.
1.
2.
3.
4.
5.

fredag
fredag
fredag
fredag
fredag

i
i
i
i
i

måneden: TnT-Classic
måneden: TnT-Alpha
måneden: TnT-Movie (ikke 15/2)
måneden: TnT-Special (ikke 28/12)
måneden (hvis den findes: TnT-Extra

Teencelle: Hver onsdag kl. 19:30-21:30.
Leder Silas Serner-Pedersen
Du kan komme på SMS listen, så
får du påmindelser om alt hvad
der foregår i TNT. Bare send en
SMS til Silas på 6126 8161: ”Jeg vil
gerne på SMS listen”. Så får du lov
til det 6
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kl. 13.30: 	Adventsgudstjeneste og efterfølgende kaffebord. Jens Fischer-Nielsen

kl. 13.30: 	Adventsgudstjeneste og efterfølgende kaffebord. Georg Græsholt

Torsdag den 6. 		

kl. 13.00:

Onsdag den 12.

Tirsdag den 18.

kl. 14.30:

TirsdagsCafé: Bankospil

kl. 11.00: 	Teaterværkstedet Madam Bach opfører ”Rør
blot ikke ved vor gamle Jul”. Som er totalteater for konfirmander
				
kl. 19.00:
Fest for frivillige medarbejdere.
Søndag den 16.
kl. 10.30
3. søndag i advent
						
Gudstjeneste ved Georg Græsholt

Torsdag den 13.

TirsdagsCafé: Julehygge.

kl. 14.30:

Tirsdag den 11.

ETAK Jule arrangement.

2. søndag i advent
Gudstjeneste ved Jens Fischer-Nielsen.
Gospel-gudstjeneste.

Søndag den 9. 		 kl. 10.30
						
						

					
					

Onsdag den 5. 		

1. søndag i advent
Gudstjeneste ved Georg Græsholt.

Søndag den 2. dec. kl. 10.30
						

kl. 9.30: 	Julegudstjeneste og kagemand for
Børnehaver og vuggestuer
kl. 14.30:
TirsdagsCafé: Grupper
kl. 17.00: 	Dukketeateret Svantevit opfører
”Jueevangeliet”. Derefter risengrød.

Sidste Søndag i kirkeåret
Gudstjeneste ved Jens Fischer-Nielsen
Adventsmarked

Søndag den 25. nov. kl. 10.30
						
					 kl. 12-16

Tirsdag den 4. 		

Adventsmarked

Lørdag den 24. nov. kl. 10-16

December
kl. 19.00

Septuagesima
Gudstjeneste ved Jens Fischer-Nielsen

KIK-kursus

kl. 14.30
kl. 19.00

TirsdagsCafé. Grupper.
KIK-kursus

kl. 14.30
kl. 19.00

Tirsdag den 19.
Onsdag den 20.

TirsdagsCafé. BenHur (2)
2. søndag i fasten
Gudstjeneste ved Jens Fischer-Nielsen

kl. 14.30

1. søndag i fasten Gudstjeneste ved

TirsdagsCafé. BenHur (1)
Salmesangs- og katekismusaften

Søndag den 17.
kl. 10.30
						

Tirsdag den 12.

Søndag den 10.
kl. 10.30
		 Georg Græsholt

Tirsdag den 5.
Torsdag den 7.

Søndag den 3.
kl. 10.30
						

Februar
Fastelavn Familiegudstjeneste ved Jens
Fischer-Nielsen

TirsdagsCafé. Hyggeeftermiddag
KIK-kursus

Tirsdag den 29.
Onsdag den 30.

kl. 14.30
kl. 19.00

Seksagesima
Gudstjeneste ved Georg Græsholt

Søndag den 27.
kl. 10.30
						

Tirsdag den 22.
kl. 14.30
TirsdagsCafé.
						
Georg Græsholt fortæller som sin tur til Cairo
				
kl. 17.00 	Spaghettigudstjeneste. Jens Fischer-Nielsen
og klovn og børnesangere medvirker
Onsdag den 23.
kl. 19.00
KIK-kursus

Søndag den 20.
kl. 10.30
						

Onsdag den 16.

Kirkekalender · Dec. 2007 · Jan. · Feb. · 2008
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kl. 22.30 	Nytårsaften. Midnatsgudstjeneste ved Jens
Fischer-Nielsen

TirsdagsCafé. Nytårsforsætter.
KIK-kursus
Salmesangs- og katekismusaften
Sidste s.e.H.3 K. Gudstjeneste ved Jens
Fischer-Nielsen
Afslutningsgudstjeneste for Evangelisk
Alliance. Prædikant Mads Lauridsen.
Gudstjenesteleder: Jens Fischer-Nielsen

Tirsdag den 8.
kl. 14.30
Onsdag den 9.
kl. 19.00
Torsdag den 10.
kl. 19.00
Søndag den 13.
kl. 10.30
						
				
kl. 19.00
						
						

Tirsdag den 15.

TirsdagsCafé. Grupper.

Hellig 3 Konger. Gudstjeneste ved Jens
Fischer-Nielsen

Søndag den 6.
kl. 10.30
						

kl. 14.30

Nytårsdag
Gudstjeneste ved Jens Fischer-Nielsen

Tirsdag den 1.
kl. 16.00
						

Januar		

Mandag den 31.

Søndag den 30.
kl. 10.30 	Julesøndag
						
Gudstjeneste ved Georg Græsholt

Onsdag den 26.
kl. 10.30 	2. juledag
						
Gudstjeneste ved Jens Fischer-Nielsen

Juledag. Gudstjeneste ved Georg Græsholt

kl. 10.30

Tirsdag den. 25.

				

kl. 15.00
Juleaften. Gudstjeneste ved Georg Græsholt
kl. 16.30 	Juleaften. Gudstjeneste ved Jens FischerNielsen
kl. 17.30:
Fælles Juleaften

4. søndag i advent
Gudstjeneste ved Georg Græsholt
De 9 læsninger og afslutning for
minikonfirmander

Mandag den 24
				

Søndag den 23.
kl. 10.30
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kl. 14.30
kl. 19.00

TirsdagsCafé. Hyggeeftermiddag
KIK-kursus

3. søndag i fasten
Gudstjeneste ved Jens Fischer-Nielsen

(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.

Mandag	13.00-16.00: Mødestedet
12.00-12.30: Bøn for menigheden
Tirsdag 16.00-17.00: Børnegospel
13.00-16.00: Mødestedet.
16.45-17.15: Gospeldans
Spisning kl. 13.
		
fra februar
19.00-21.00: Gospelkor
14.30-15.30: Seniorkor
Onsdag	8.00-9.30: K
 onfirmander 7 A
15.30: Kirkekoret øver
og B
Fredag 19.30-22.00: T’n’T
9.30-11.30: Mandeklub
Søndag	10.30: Gudstjeneste med
19.30-21.30: TeenCelle
kirkekaffe
Torsdag	8.00-9.30: Konfirmander 7 C
9.30-11.30: Kvindeklub		

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 til gudstjeneste. Under prædikenen er der børneprogram.

Tirsdag den 26.
Onsdag den 27.

Søndag den 24.
kl. 10.30
						

Salmesangs- og
katekismusaftener

Torsdag den 10. januar og torsdag den 7. februar - begge gange
kl. 19-21
Program
Salmesangs- og katekismusaftenerne fortsætter i det nye år –
en torsdag i januar og en i februar. 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?
Katekismus er et gammelt ord for undervisning eller grundkursus i
kristendom. Mange ældre mennesker kender nok ordet, fordi de engang i deres konfirmationsforberedelse har stiftet bekendtskab 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 kan være med. Også selv om man måske
kun har mulighed for at komme en enkelt aften.
Lene Kastrup og Georg Græsholt

Vil du være med i et
nyt seniorkor?
- Vi vil synge årstids- og fædrelands-sange, gamle og nye salmer samt andre kirkelige sange. Der vil med andre ord være både noget traditionelt og nye friske melodier,
alt sammen på dansk. Der er ingen optagelsesprøve!
Tidspunkt: Torsdage kl. 14.30-15.30
Dirigent: Judith Hedager (tlf. 61336516)
Kontaktperson i opstartsfasen: Jens Fischer-Nielsen
(tlf. 75143529)
Pris: Kr. 150 pr. halvår (resten af 2007 gratis)
Styregruppe: Vælges blandt deltagerne
Tilmelding: Kvaglund Kirkes kontor tlf. 75141066
kl. 9-13 (eller til dirigent eller kontaktperson)

10

Judith Hedager som er dirigent for det nye
seniorkor

Børne-Kirke
”Lad de små børn komme til mig, dem må ikke hindre …”, sagde Jesus. I Kvaglund
Kirke forsøger vi at opmuntre børn til at komme til gudstjeneste og andre arrangementer. Derfor der også en række ting, som er særligt for børn… Se her!
Julekrybbe.
I hele december kan man komme ind og
se en stor flot Julekrybben i kirken. Tag
børnene med ind og se krybben. Der ligger et opgaveark som børn kan løse, og
deltage i en lodtrækning.
Lørdag den 24. november kl. 13:
Trylle-Andreas tryller og laver ballon show
(se program for Adventsmarkedet på bagsiden).
Tirsdag den 4. december kl. 17
”Juleevangeliet” fremført af Dukketeateret
Svantevit (se siden 5).
Hver søndag
er der børneprogram under prædiken. Alle
børn som deltager i børneprogrammet får
en billet. Når de har samlet 5, 10 eller 15
billetterne sammen kan de handle i kirkebutikken.
Søndag den 23. december kl. 10.30
De 9 læsninger og minikonfirmandafslutning (se side 12).
Tirsdag den 22. januar kl. 17
Spaghettigudstjeneste. Præst og klovn og
børnesangere medvirker.
Søndag den 3. februar kl. 10.30
Fastelavnsfamiliegudstjeneste (se side 12).

Tirsdag den 4.
marts kl. 17
Spaghettigudstjeneste.
Præst og klovn
og børnesangere medvirker.
Børnegospel
Koret er for
børn i 0. - 4.
klasse, der kan
lide at synge
og optræde.
Vi øver hver
tirsdag kl. 16.00-17.00 i korlokalet. Vi
holder 10 min. pause med saftevand og
bibelhistorie. Kl. 16.45 går vi ind i kirken
og synger. Forældre er velkomne til at
komme og lytte. Når børnene i Børnegospel skal i 4. klasse har de mulighed for
at komme med i korskolen, hvor der vil
blive større udfordringer i forhold til deres
alder. Når de så skal i 6. klasse kan de
søge optagelse i kirkekoret. Hvis du vil
høre mere, kan du kontakte organist Lene
Kastrup på tlf: 2215 5232 eller 75145 232.
Gospeldans
Gospeldans er for alle børn fra 3. - 6. klasse, der kan lide sang, musik og bevægelse. Det kører tirsdage i februar, marts og
april kl. 16.45-17.30. Leder: Edel Eriksen
tlf. 75155015
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Kirkenyt
De 9 læsninger og minikonfir- Fastelavns-fest
mandafslutning
Søndag den 23. december er det både 4.
søndag i advent og lillejuleaften.
Vi fejrer det i kirken ved at holde De 9 læsninger – en gudstjeneste, hvor vi synger
populære advents- og julesalmer og hører kendte tekster
fra Bibelen. Ved samme
lejlighed holder vi afslutning for efterårets minikonfirmander.
Med venlig hilsen,
Lene Kastrup og Georg
Græsholt

Evangelisk Alliance Bedeuge
Fra 6.-13. januar 2008 er der fælleskirkelig bedeuge i folkekirker og frikirker, hver
aften kl. 19:
Søndag	Frelsens Hær med oplæg ved
Søvang Jacobsen
Mandag	Apostolsk Kirke med oplæg ved
Ole Madsen
Tirsdag	Baptistkirken med oplæg ved
Poul Erik Kammersgaard
Onsdag	Metodistkirken med oplæg ved
Jens Fischer-Nielsen
Torsdag	Jerne Indre Mission, Fredensgade
12 med oplæg ved Kirsten Rasmussen
Fredag	Sædden Kirke (familieaften) med
indledning ved Duncan Thompson
Lørdag Pinsekirken Jørgen Jürgensen
Søndag	Kvaglund Kirke afsluttende gudstjeneste ved Jens Fischer-Nielsen.
Prædikant er Mads Lauridsen
Det fælles tema for ugen er ”GUDS NÆRVÆR – jeg er med jer alle dage”. Hver aften
indsamling til Evangelisk Alliance og Pinsekirkens kirkebygnings-projekt blandt masai-folket i det nordlige Tanzania. Alle er velkomne!
Læs evt. mere på www.evangeliskalliance.dk
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Søndag den 3. februar er der Fastelavnsfest i kirken.
Kl. 10.30 er der familiegudstjeneste ved Jens
Fischer-Nielsen. Derefter boller og kakao/kaffe/te/saftevand (Kr. 10 pr. person. Familiepris
kr. 25) og katten af tønden i 3 aldersgrupper.
Kåring af kattekonger og dronninger.
Og til sidst catwalk – alle børnene får lov at
gå catwalk med deres kostymer og der bliver
en lille præmie til alle som tør.

Nye ovenlys-vinduer

Det er ikke farlig at gå i kirke mere. Faktisk
var det farligt at gå i kirke inden det blev
opdaget at ovenlysvinduerne var revnet. Da
det blev opdaget, blev det straks sikret, så
ruderne ikke kunne falde ned i kirken. Nu

Kirkenyt
er skaden blevet udbedret. Og med mindre vinduer som er laminerede så de ikke
kan falde ned selvom de evt. skulle revne.
Faktisk ser det bedre ud end før. Og dejligt
er det at der nu igen er lys i kirken i dagtimerne. Kom ind og se!

Maleriudstilling

forældre. Vi håber I vil hjælpe os med at
give de sårbare børn et nyt håb og en ny
chance.”

www.kvaglundkirke.dk
Du kan abonnere på ugentlige nyheder på
www.kvaglundkirke.dk. De bliver tilsendt
automatisk pr. email. Prøv at åbne kirkens
hjemmeside og se på forsiden hvor let det
er at tilmelde sig – og i øvrigt framelde, hvis
man efter nogen tid alligevel ikke har lyst at
abonnere.
På hjemmesiden ser du naturligvis også en
oversigt over hvad der foregår i kirken og
der er links til mange spændende sider.

Fællesskabsgrupper

Fie Wille udstiller malerier i Kvaglund Kirkes forhal indtil nytår. Kom ind og se! Der er
tale om en række rigtig flotte billeder, som
hun har malet siden hun begyndte at male
for et år siden.

Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling
afvikles i år 2. marts. Der er brug for indsamlere.
Hvis du er villig til at ”stemme dørklokker”
for verdens fattige, så tilmeld dig hurtigst
muligt til kirkens kontor 75141066. Se mere
på www.noedhjaelp.dk Folkekirkens Nødhjælps generalsekretær skriver: ”Temaet
for Sogneindsamlingen 2008 er HIV/AIDS
med særligt fokus på sårbare børn. Det er
børn, som er ramt hårdt af aidsepidemien,
fordi de er forældreløse og står tilbage
uden en forsørger, eller fordi de selv skal
passe syge eller døende søskende og

Der er nu fem fællesskabsgrupper ved
Kvaglund Kirke. Grupperne mødes i private hjem eller i Kirkeladen en hverdagsaften en til to gange om måneden. Der bliver
oprettet flere grupper i takt med behovet.
De, som vil være med, kan henvende sig til
gruppekoordinatoren. Gruppernes mødeform varierer. Nogle grupper er med børn
andre uden. Nogle begynder med spisning,
andre er uden spisning.
Noget som går igen i alle grupper er det
åndelige fællesskab. Man kan tale med
hinanden om det man tænker, tror, mener,
føler. Man kan stille sine åndelige spørgsmål og forsøge at finde svarene i fællesskab. Nogle grupper arbejder ud fra et
studiemateriale. Andre tager trosemner op,
som gruppens medlemmer finder interessante. Formålet er at hjælpe hinanden til et
rigere kristenliv - og et socialt fællesskab.
Kontaktpersoner:
Inger Nielsen 7547 0244
Jens Fischer-Nielsen: 75143529
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TirsdagsCafe
Hver tirsdag kl. 14.30. Hyggelige og inspirerende eftermiddage. Alle er velkomne.
Hver gang begyndes med kaffe/te/kage
(pris kr. 10), dagens ord og en salme.
Du er velkommen til at komme hver gang
– eller når der er noget på programmet du
har særligt lyst til.

Tirsdag den 15. januar
Grupper: Bibelgruppe og Spil- og snakkegruppe

Tirsdag den 4. december
Grupper: Bibelgruppe, spil og snakkegruppe

Tirsdag den 29. januar
Hyggeeftermiddag

Tirsdag den 11. december
Julehygge. Historie og julelege og julesange
ved Jens Fischer-Nielsen

Tirsdag den 5. februar
Film BenHur: 1. del

Tirsdag den 18. december
Bankospil. Medbring en gave til min. værdi
kr. 20
Tirsdag den 8. januar
Nytårsforsætter. Hvad kan vi gøre for et
bedre liv for os selv og vore nærmeste?
Jens Fischer-Nielsen leder os igennem en
proces

Genbrugsland
Kvaglund Centeret
Tlf. 75 14 12 14
Mandag til fredag kl. 13.00 -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
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Tirsdag den 22. januar
Sognepræst Georg Græsholt fortæller om
sin tur til Cairo.

Tirsdag den 12. februar
Film: BenHur 2. del.
Tirsdag den 19. februar
Grupper: Bibelgruppe og spil- og snakkegruppe
Tirsdag den 26. februar
Hyggeeftermiddag

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. 13.00 kan du
spise et måltid god
varm mad i selskab med andre.

Kirkelige Netværk
FDF 7. Kreds – Fritid med indhold!

Pilte og væbnerne (3. til og med 7. kl. ) mødes hver
mandag 19.00-20.30.
Puslinge og tumlinge (0. til og med 2. kl.) mødes
hver tirsdag 16.00-17.30.
De unge over 7. kl. mødes efter aftale.
Normalt holdes møderne i det nye hus bag kirken.
Kontaktpersoner: Mai-Brit Skov Jensen, Sp. Møllevej 295, st. tv., 6705 Esbjerg Ø, 7514 0031 og Kent
Bjørnfort, Lindelunden 41, tlf. 2074 9040. Se også
kredsens hjemmeside: www.fdf.dk/Esbjerg 7

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, gja@esenet.dk

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.

Gospeldans
Øver torsdag kl. 16.45-17.30. Kontaktperson: Edel
Eriksen tlf. 2253 4375.

Gospelkor
Øveaften hver tirsdag kl. 19.30-21.30.
Dirigent: Judith Hedager Nielsen.
Kontaktperson: 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:	Jette Rasmussen og Elsebeth og Jens
Fischer-Nielsen, tlf. 7514 3529.
Gruppe 2:	Berith Nord Hansen, tlf. 7545 7680.
Gruppe 3:	Sonja og Helge Kærsgaard,
tlf. 7546 8929.
Gruppe 4: Karin Blok Kristensen tlf.: 7514 1391.
Gruppe 5:	Bibelstudiegruppe. Kristian Assenholt,
tlf. 7514 2419.
Gruppe 7: Gladys Bruun, Inger 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 som regel 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. 7514 1066.

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

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

Bøn for menigheden
Hver torsdag kl. 12-12.30 i kirkerummet. Alle kan
komme. Kontaktperson: Hanne Gram,
tlf. 7514 1705.

Teen-aktiviteter: TNT
For gamle og nye konfirmander og alle andre teenagers. Ledere: Richare, Søren og Silas.
Kontaktperson: Silas Serner tlf. 6126 8161. Silas
Serner er også kontaktperson for TeenCelle.

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

Kirkebutik
Bøger, musik m.v.: Hanne Gram tlf. 7514 1705.

Gudstjenestehjælpere
Kontaktpersoner:
Projector: Berith Nord Hansen, 7545 7680
Læsere & Uddelere & Kirkekaffe: Hanne Gram, 7514
1705
Forbøn: Sonja Lyhne, 7527 1883
Børnekirke: Gladys Bruun 2868 7123
Blomsterdekoration: Karin Blok 2360 9953
Oversættere: Edel Eriksen 7515 5015
Aktivitetstime: Leif Kærgaard 7516 5400

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.

Seniorkor
Øvetid: torsdage kl. 14.30-15.30
Dirigent: Judit Hedager
Kontaktperson: Jens Fischer-Nielsen tlf. 7514 3529
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Adventsmarked
Lørdag den 24. nov. kl. 10-16 og
søndag den 25. nov. kl. 12-16
i Kvaglund Kirke

Årets Adventsmarked er flyttet til weekenden før første søndag i
advent, men det bliver drevet på samme hyggelige måde som altid.
Der vil være boder fra KFUM-spejderne, Genbrugsland og kirken.

Salgsbod med advents- og juledekorationer. Genbrugsbutik.
Bøger & musik & kort. Tombola. Lotteri. Quick-banko. Cafe
med forskellige lækre retter. Børnehjørne.
Overskuddet går til børne- og ungdomsarbejdet samt til
Kvaglund Kirkes menighedspleje.

Program
Lørdag
kl. 10.00	Åbning med en Adventssalme
kl. 10.10 Boderne åbner.
kl. 13.00	Trylle-Andreas tryller og laver
ballon show
Søndag
kl. 10.30	Gudstjeneste ved Jens
Fischer-Nielsen
kl. 12.00	Boderne åbner
kl. 13.30	Adventskoncert med Kirkekor
og Børnegospel
kl. 16.00 Lukning
Grafisk Trykcenter AS · Tlf. 76 109 110 · 76536

