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jesus indstifter nadveren
Skærtorsdag aften, dagen før Jesus blev henrettet, holdt han afskedsfest med sine venner. Under festen fortalte han dem, at han snart
skulle dø. Så gav han dem et stykke brød og lidt vin og sagde: Det
er mit legeme, og det er mit blod. Når I spiser og drikker sammen
fremover, så husk på mig. Brødet og vinen vil minde jer om mig. Og
jeg vil altid være der, når I spiser de to ting sammen! - Det er derfor vi
holder altergang i kirken – for at huske Jesus, og for at han skal komme - usynligt - og være med i vores gudstjeneste. Billedet er malet af
Signe, som var minikonfirmand sidste år. Se også s. 5 og bagsiden!

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. Man
er i øvrigt altid velkommen til at henvende sig til kirken eller
præsterne med spørgsmål vedrørende begravelsen.

- når barnet skal navngives
er der to muligheder: Man henvender sig på kirkekontoret,
hvor der udfyldes en blanket med det ønskede navn.
Blanketten underskrives af begge forældre.
Eller man kan udfylde en blanket via hjemmesiden
www.personregistrering.dk, som derefter udskrives og
underskrives, inden den afleveres eller sendes til kirke
kontoret.
- når man ønsker navneændring
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

Samtale med en præst
Du er altid velkommen til at henvende dig til Jens FischerNielsen eller Georg Græsholt 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.

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
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- 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.

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.
Kurt Nørgaard Pedersen, Hassellunden 7, tlf. 7514 5070.
Jørn Tinggaard Jensen, Birkelunden 3, 1.tv.,
tlf. 7512 3699 / 6024 3259.
Redaktion
Georg Græsholt

Næste kirkeblad udkommer 1. september 2008
Indlæg afleveres på kirkens kontor senest 1. august 2008

Om pinse og
Helligånden
Af Georg Græsholt

Dette siger Gud Herren: Jeg giver
dem et andet hjerte og en ny ånd i
deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et
hjerte af kød, så de følger mine love
og omhyggeligt holder mine bud. De
skal være mit folk, og jeg vil være
deres Gud.
(Ezekiels Bog kap. 11, vers 19-20)

En gammel profeti
Sådan profeterede den gamle profet
Ezekiel, mange hundrede år før Jesus
kom til verden og før pinseunderet skete
med apostlene. Alligevel er det oplagt
at forstå det, han siger, som en forudsigelse af netop pinsen og pinseunderet det mærkelige, der skete med apostlene
7 uger efter Jesus’ opstandelse.
Et andet hjerte og en ny ånd
Pinsen og Helligånden handler om at få
et andet hjerte og en ny ånd i sit indre. Ikke ved at man selv tager sig sammen
og forandrer sig ved sin egen viljestyrke,
sådan som man måske kan lære det
på et selvudviklingskursus. - Heller ikke
ved en hjertetransplantation, som man
kan få foretaget på et moderne sygehus. - Men ved Guds hjælp: ved at Gud

griber ind i vores liv
og giver os mod
til at leve den
tilværelse, vi nu
engang har fået. Giver
os tro, håb og kærlighed til at leve også selv om det liv, vi skal leve, er det
samme gamle liv, som vi hele tiden har
haft - ligeså sammensat og broget, som
det nu engang er på godt og ondt. Gud
hjælper os med det - med sin Helligånd.
Vi kan ikke selv
Vi kan nemlig ikke klare det selv. Vi kan
ikke forandre os af os selv.
Og det kunne disciplene heller ikke
Heller ikke Jesus’ egne venner, disciplene eller apostlene, kunne klare det selv.
Da Jesus blev taget til fange for at blive
henrettet, løb de alle hver til sit - spredtes som en flok får, præcis som Jesus
havde forudsagt det. Først bagefter, da
han var død, samledes de igen, skuffede over sig selv og enige om, at livet
var håbløst.
Påsken
Men da Jesus kom igen efter sin opstandelse, vendte deres tro tilbage. Troen på,
at Jesus var den, de havde regnet ham
for. At han var udgået fra Gud. Nu var de
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glade i nogle dage. Men også den glæde
havde sin begrænsning. For Jesus blev
jo ikke ved med at være sammen med
dem sådan i almindelig jordisk og synlig
forstand ret længe.

befinder sig i, og giver sig til at fortælle
om Jesus til alle dem, de møder ude
på gaden. Og så effektivt taler de deres
sag, at de samme dag kan døbe 3.000
mennesker til den nye tro på Jesus.

Pinsen
Og i pinsen - 50 dage efter påske - sidder de med hænderne i skødet alene
tilbage i deres lejede hus i Jerusalem
og er på vej til helt at opgive det nye liv,
de alle havde troet, de skulle have sammen med Jesus. Men som altså kun var
kommet til at vare i nogle få måneder,
eller hvor lang tid de nu havde haft sammen med ham.

Troen kommer fra Gud
Pinsen handler om, at troen kommer fra
Gud. Det er Gud, der giver os den. Ham,
der blæser en ny ånd ind i os, så vi ikke
bare kan glædes over foråret og sommeren og alt det dejlige, som sker ude
i naturen lige i de her dage, men også
kommer til tro på, at Gud er med i det
alt sammen. At Gud er med i vores liv.
Lige så tæt på os, som forårsluften, vi
ånder ind i vores lunger, og hjertet, der
banker i brystet. Gud er med os. Lige
her og nu.

På vej hjem
Alle var de i tankerne på vej tilbage. En
til arbejdet som tømrer, en til sin toldbod (den tids skattekontor), og de fleste
til deres tilværelse som fiskere hjemme
ved søen i Galilæa. De skulle hjem til det
gamle. Det, de i sin tid havde forladt på
grund af Jesus. Til deres familier - forældre, koner, børn - alt det, de havde svigtet for det nye. Nu var det blevet klart
for dem, at det alt sammen bare havde
været en fuser.
Pinseunderet
Men så sker der noget. Sagt med Ezekiels ord: de får et andet hjerte og en ny
ånd. De får troen foræret - af Gud. Så
voldsomt går det for sig, at de føler det,
som om tunger af ild sætter sig på dem
og de bliver i stand til at tale alverdens
sprog. Og så går de lige ud af huset, de
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Gud er med i vores liv
– og vi kender ham
Og han er ikke en ukendt gud, som vi ikke
ved, hvem er eller hvordan er. Nej, for han
er jo som Jesus. Sådan som Jesus var
mod de mennesker, han levede sammen
med, og som han i sine lignelser og historier fortalte, at Gud er. Sådan er Gud. Derfor er det helt logisk, at det første, Peter
gør, da han går ud af huset pinsedag og
giver sig til at prædike, er at fortælle om
Jesus. Gud er som Jesus.
Selv om han er usynlig
Og selv om vi ikke kan se ham, er han
her alligevel. - Både i gode og dårlige
tider, både når vores tilværelse går godt
og når den går skidt, både når livet

føles som en leg og når det gør ondt.
Gud er med i det. Og vi behøver slet
ikke anstrenge os for at tro på det.
For Gud giver os selv troen i vores
hjerter. Blæser sin hellige ånde ind i
os - som en
varm forårsvind i maj, når
det grønnes.
Helligånden
hjælper os til
at leve livet
som det nu
engang er
Om alt det
handler
pinsen. Og det er
jo slet ikke så
ringe endda.
Indeni kan vi
selvfølgelig
stadigvæk føle
os triste. Og
ude i verden
sker der stadigvæk ulykker og tragiske
h æ n d e l s e r.
Tænk bare på,
hvad der er
sket i Burma
dette
forår.
Vores tro - kristendommen
- lover os ikke guld og grønne skove.
Men den fortæller os, at Gud er med os.
Med både i sorgen og i glæden, i lykken

og i ulykken. Med Helligånden giver Gud
os lov til at tro, at sådan er det - og leve
vores liv, så godt vi kan hver især.
Glædelig pinse!

Helligånden har lidt af den samme funktion som
Noas ark: Den redder os fra at drukne. Billedet er
malet af Katrine, som var minikonfirmand sidste år.
Se også forsiden og bagsiden af bladet!
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Nyt initiativ ved Kvaglund Kirke:

Familieklyngen!
Så starter familieklyngen op!

I løbet af foråret er vi nogle, der har arbejdet
med ideen om at etablere en familieklynge i
Kvaglund Kirke. Og nu er vi nået så langt, at vi
endelig er startet op. - Kom og vær med!

Hvad er en familieklynge?

En familieklynge er et fællesskab af børnefamilier, som gerne vil stå sammen om at give deres
børn en god oplevelse af at være i kirken. Familieklyngen er samtidig en invitation til nye familier om at være med.

Hvorfor skal vi være med?

I skal være med, hvis I ønsker, at jeres barn
oplever et kristent fællesskab og får nogle gode
kirkekammerater, som kan hamle op med den
identitet jeres barn får som skolekammerat,
gadekammerat eller fodboldkammerat. Det er
familieklyngens vision, at klyngesamlingerne
skal være attraktive for børn! Børn af kristne forældre bliver ikke selv automatisk kristne i dag.
Derfor er det vigtigt, at I som forældre viser
vejen til det gode fællesskab. Og så skal I komme, hvis I selv trænger til at være i et kristent
fællesskab, som kan danne grobund for gode
voksen-venskaber og meget andet.

Skal vi kun mødes fredag aften?

Klyngesamlingerne vil foregå én fredag om
måneden. Her er formålet især at være opadrettet (mod Gud) og udadrettet (mod andre
børnefamilier). Ud af klyngen bliver der oprettet
mindre grupper for dem, der har lyst til dette.
Disse ’cellegrupper’ kan være for mænd alene,
babyfamilier, eller for hvem der måtte ønske at
gå sammen i mindre grupper. Formålet med
cellegrupperne er især indadrettet (mod hinanden) og opadrettet (mod Gud). Herudover vil
der blive arrangeret et par familieudflugter om
året. Men det er også i høj grad håbet, at familieklyngen vil give gode vækstbetingelser for det
uformelle netværk. Med andre ord håber vi, at I
vil få lyst til at invitere hinanden til grill, boldspil,
video-aftner, og meget andet.

Datoer
Klyngesamlinger i Kvaglund Kirke:
• Fredag d. 13. juni kl. 18.00
• Fredag d. 15. august
Andre klyngearrangementer:
• Mandag d. 23. juni: Sankt Hans for familieklyngen i Kvaglund Kirke
• Lørdag d. 30 – søndag d. 31. august: Familietur med shelter-overnatning i det fri

Hvem står bag familieklyngen?

Der er sammensat et lederteam for familieklyngen bestående af Margrethe Bruun, Torben Linden, Gladys Bediako Bruun, Knud-Erik Kristiansen, Lena Ramling og Marianne Muff Førrisdahl.
Har du lyst til at være med i familieklyngen, kan
du kontakte Marianne Muff ved at sende en
e-mail til mariannemuff@gmail.com, eller ringe
på 3969 6165 / 2892 0072, så vil du komme på
mail-/adresselisten. Tilmelding til fredags-klyngesamlinger er ikke nødvendig.
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sommeroplevelser
for hele familien
Rigtig mange tager på kristne familielejre, fordi børnene år for år vil af
sted for at møde deres venner fra
året før.
Børnene trækker forældrene med
Nu er det sandsynligvis ikke sådan, at forældrene ikke vil med, men mange familier
har oplevet det, at børnene trækker familien med på lejr. Det er, fordi de husker de
gode oplevelser fra året før, og fordi der er
blev knyttet gode venskaber, som måske
gennem sms, breve eller mails er holdt i live
året igennem. Der er sommerlejre inden for
alle kirkelige organisationer, f.eks. KFUM
og KFUK, missionsselskaberne, Indre mission, Familier på Vej og Dansk Oase.

Kvaglund Kirke i sommerlandet
Vi har valgt specielt at nævne 3 lejre i sommerlandet og angive deres hjemmesideadresser, fordi vi ved, at mange fra Kvaglund benytter netop disse 3:

vil der være et fælles opholdstelt i Kvaglund-gaden. Det er sjovt og festligt at være
så mange sammen på lejr. Ved fællessamlingerne i det store telt, f.eks. ved gudstjenesten søndag formiddag, opleves det, at
Guds familie er stor og mangfoldig.

www.bibelcamp.dk
Bibelcamping er Indre Missions familielejre,
som findes rigtig mange steder i sommerlandet. Den største – og hvorpå der under
alle omstændigheder er Kvaglund-folk – er
Mørkholdt. Her er en meget veludrustet
campingplads med kristne møder og aktiviteter for alle aldersgrupper.
For en snak om disse tilbud ring til undertegnede. I tilfælde af økonomiske problemer kan der søges om tilskud hos Menighedsplejen til sommerlejrophold.
Jens Fischer-Nielsen, tlf. 7514 3529

www.familier-paa-vej.dk
Der er en tværkirkelig familielejr på Sommersted Ungdomsskole med aktiviteter for
børn i forskellige aldersgrupper og familieundervisning for voksne. Man bor på skolens værelser eller i egen campingvogn. De
ca. 200 deltagere opdeles i grupper, som
løser opgaver sammen. Det er en hyggelig
lejr, hvor man ikke risikerer at blive væk i
mængden.

www.sommeroase.dk
Familiecamping i Odder med et væld af
programtilbud for børn, unge og voksne. Ca. 3000 deltagere. Ved tilmeldingen
bestilles plads i ”Kvaglund-gaden”. For at
have mulighed for et hyggeligt fællesskab
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Søndag den 29.
10.30		

6. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste v/ Marianne Zeuthen

		
Søndag den 22.
5. søndag efter trinitatis
10.30		Gudstjeneste v/ Jens Fischer-Nielsen
				
Kirkekaffe i præsteboligen Granlunden 35

Søndag den 15.
10.30		

4. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste v/ Jens Fischer-Nielsen

3. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste v/ Georg Græsholt

Søndag den 8.
10.30		

		

2. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste v/ Jens Fischer-Nielsen

Søndag den 1.
10.30		

Juni

Søndag den 31.
10.30		

15. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste v/ Georg Græsholt		

14. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste v/ Jens Fischer-Nielsen

13. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste v/ Jens Fischer-Nielsen		

		
Søndag den 17.
10.30		

Søndag den 24.
10.30		

12. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste v/ Georg Græsholt

Søndag den 10.
10.30		

		

(bemærk, at to af gudstjenesterne i juli ligger tidligt – begge kl. 8.30)

Gudstjenester · Juni · Juli · Aug. · 2008
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8. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste v/ Georg Græsholt

10. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste v/ Jens Fischer-Nielsen

			
Søndag den 3.
10.30		

11. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste v/ Jens Fischer-Nielsen

August

Søndag den 27.
10.30		

Søndag den 20.
9. søndag efter trinitatis
8.30		
Gudstjeneste v/ Arne Aa
(bemærk tidspunktet)

		

Søndag den 13.
10.30		

		

Søndag den 6.
7. søndag efter trinitatis
8.30		
Gudstjeneste v/ Georg Græsholt
(bemærk tidspunket)

Juli
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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.

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. 7514 1066 eller direkte hos Taxa
på tlf. 7514 4500.

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 er
der børneprogram.

Kvinder møder kvinder
per. Udvalget er pt. i gang med samtaler med en
anden kirkelig gruppe og ønsker også, at projektet
indgår i partnerfællesskab med det nye bydelsprojekt ”3i1”.
Kvaglund Kirke er lokaliseret i et område med folk
fra mange forskellige etniske baggrunde og en
del danskere i opbrud (til- og fraflytning). Projektet ønsker at skabe mulighed for, at kvinder kan
mødes på tværs af kulturer for at danne netværk,
og man ønsker gennem projektet at give større
kendskab til det danske samfund for at fremme
integrationen og hjælpe kvinderne til at hjælpe hinanden med at løse evt. problemer. Bag Kvaglund
Kirke ligger et hus som er velegnet til socialt samvær over en kop kaffe/te og samtale, lave mad,
være kreative, snakke børn og børneopdragelse,
sygdom og sundhed osv. Kvindeprojektet ønsker
også at benytte sig af de mange gode tilbud i det
nye bydelsprojekt ”3i1”, f.eks. ”Sundhuset”.
Menighedsrådet har bevilget en halvtidsstilling, og
det er udvalgets håb at få en person ansat fra 1.
august 2008 i en 3-årig periode.
Et udvalg under Kvaglund Kirkes menighedsråd har gennem længere tid arbejdet med
et projekt for kvinder under navnet ”Kvinder
møder Kvinder”

Udvalget, som arbejder med projektet, er Berith
Nord Hansen, Elsebeth Fischer-Nielsen.
Gladys Bruun, Lillian Wiese og Tom Eriksen.

Sociale aktiviteter
Som en del af Kvaglund Kirke vil projektet gerne
gøre kirken synlig og åben for kvinder uanset
nationalitet og religiøs baggrund. Udvalget tror på,
at den kristne kirke bedst synliggør nærvær og
åbenhed gennem praktisk næstekærlighed, og at
kirken har evnen og værdierne til at samle kvinder
i udviklende fællesskaber og engagere den enkelte
til en tilværelse med bedre livskvalitet. Udvalget
tror også på, at et åbent og udviklende fællesskab
for kvinder kan have positive konsekvenser for den
opvoksende generation.
Samarbejde
Projektet vil give regelmæssige tilbud om sociale
og udviklende aktiviteter og vil i den forbindelse
gerne samarbejde med andre relevante grup-
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Kirkeladen, huset bag Kvaglund Kirke, hvor en
del af aktiviteterne i forbindelse med ”Kvinder
møder Kvinder”-projektet kommer til at foregå.

tirsdags-Café
Hver tirsdag kl. 14.30-16.15

Alle er velkomne!
Opmuntrende eftermiddage med kaffe,
dagens ord, sang & musik, spændende
gæster, aktiviteter og hyggeligt samvær.
Der begyndes hver gang med fælles kaffebord á kr. 10. Derefter er der program,
grupper eller bare hyggeeftermiddag.
3. juni
10. juni
17. juni
24. juni

Grupper: Bibelgruppe og spil& snakkegruppe
Film
Hyggeeftermiddag
Udflugt i det grønne

12. august Hyggeeftermiddag
19. august Sommerferieoplevelser

26. august Grupper: Bibelgruppe og spil& snakkegruppe
Nye aktiviteter kan tages op, hvis der er forslag og nogle som vil deltage.
Kirkebil kan benyttes til arrangementerne.
Se under kalenderen på midtersiderne i kirkebladet.
En gruppe af frivillige står for det praktiske
omkring arrangementerne.
Kontaktperson:
Jens Fischer-Nielsen, tlf. 74514 3529

Ny kirkegård i Kvaglund?

Kridthuset er ved at forsvinde. Sådan
så det ud på Kristi Himmelfartsdag. Når
bladet udkommer, er der sikkert endnu
mindre tilbage af det. Hvad der skal ske
med området, når huset er væk, vides
endnu ikke med sikkerhed. Så det er
bare om at komme frem med ideerne
nu. Nogen har luftet den ide, at der
måske kunne blive plads til en kirkegård
for Kvaglundområdet. Vi er en del Kvaglundboere, som er kede af, at vi, når vi
dør, skal ligge et helt andet sted i byen,
end hvor vi har levet vores liv. Set i det
perspektiv er det en spændende ide
med sådan en lokal kirkegård. Hvis du
også synes godt om ideen, vil vi meget
gerne høre fra dig i menighedsrådet. Du
er velkommen til at kontakte Karin Blok
Kristensen på tlf. 7514 1391 eller på
mail: karinbk@svenet.dk.
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Konfirmander 2008
Bageste række fra
venstre:
• Sebastian Grønborg
Pedersen
• Jonas Mølby Berg
• Morten Jull Petersen
• Frederik Kiil
Jeppesen

Fredag den 18. april

Forreste række:
• Josefine Kjærgaard
• Marlene Bjerregaard
• Jeanette Nissen
• Emilie Uldahl
Bennedsen
• Camilla Lund
Petersen
• Helena Splidsboel
Mortensen

Lørdag den 19. april
Bageste række fra
venstre:
• Morten Pedersen
•Nanna Lund
Sørensen
• Simone Haahr
Wieneck
• Lars Klug
Jensen
• Marc Feltendahl
Callesen
Forreste række:
• Michelle Fromsejer
Nielsen
• Christina Pultz
• Laura Kirstine
Hagde
• Line Nadia
Pedersen
• Nivi Bolette
Kreutzmann Jensen
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Konfirmander 2008
søndag den 20. april

Bageste række fra
venstre:
• Peter Vindbjerg
Sørensen
• Casper Strømgart
Lund Jensen
• Anders Bjørkmann
Nilsson
• Magnus Top
Olesen
• Mikkel Snitgaard
• Søren Gammelgaard
Asmussen
Forreste række:
• Trine Beckmann
Frank
• Rannvà Leiti
Johannesen
• Nanna Kopp
Mortensen
• Kamilla Rachlitz
• Christoffer Dyrvig
• Lillian Leoni
Østergaard Nielsen
blev også konfirmeret
den 20. april, men
nåede desværre ikke
med på billedet.
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Sommerafslutning for alle grupper
Fredag den 13. juni kl. 18, bliver der
fælles afslutning med grill og leg for alle
grupper og individuelle personer eller
familier, som har lyst at være med. Tag
selv kød med til grill. Der sørges fælles
for salat og flutes.
Minikonfirmand 2008
Der bliver igen i efteråret minikonfirmandundervisning. Det begynder, når
skolens sommerferie er slut, og fortsætter til advent. Det bliver en eftermiddag efter skoletid. Eleverne i
Kvaglundskolens nuværende 2. klasser får et brev i juni måned med tilbud om at melde sig til.
Med venlig hilsen
Jens Fischer-Nielsen 7514 3529

13

Børnesiden

Find 5 fejl på den ene tegning og løs rebussen - hvis du kan?
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Aktiviteter
Bemærk, at en stor del af aktiviteterne holder sommerferie i løbet af
de næste måneder.
FDF 7. Kreds – Fritid med indhold!
Puslinge og tumlinge (0. til og med 2. kl.) mødes
hver tirsdag 16.00-17.30.
Pilte og væbnere (3. til 7. kl.) og 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. NAR-ANON, pårørende til misbrugere, mandage kl. 19.30-20.30 i Kvaglund Kirke.

Gospeldans
Hver tirsdag kl. 16.45-17.30. For børn fra 3. klasse.
Leder: Edel Eriksen 2253 4375

BørneGospel
Hver tirsdag kl. 16.00-17.00. For børn fra 0. klasse.
Kontakt: Lene Kastrup 2215 5232

SeniorKor
Hver torsdag kl. 14.30-15.30. Kaffe fra kl. 14. Dirigent: Judith Hedager. Udvalg: Gerda Kristensen tlf.
7512 0784, Birte og Erik Nielsen tlf. 7515 1996, Birgit og Kurt Pedersen tlf. 7514 5070, Anna Knudsen
tlf. 7514 1276

Gospelkor
Øveaften hver tirsdag kl. 19.30-21.30.
Dirigent: Judith Hedager Nielsen.
Kontaktperson: Lene Kastrup tlf. 2215 5232.

Kirkekor og korskole

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.

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

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

TNT / TeenCelle
For gamle og nye konfirmander og alle andre teenagers. TNT: fredage kl. 19.30-22.00. TeenCelle:
onsdage kl. 19.30-21.30. Ledere: Richard, Søren og
Silas. Kontaktperson: Silas Serner tlf. 61268161

Gudstjenestehjælpere
I forbindelse med gudstjenesterne er der mulighed
for at blive frivillig hjælper. Kontaktpersoner for
nogle af gudstjenestehjælpegrupperne:
Læsere & uddelere & kaffebryggere: Hanne Gram
7514 1705
Børnekirke: Gladys Bruun 2868 7123 og Elsebeth
Fischer-Nielsen 7514 3529
Blomsterdekoration: Karin Blok Kristensen 2360 9953
Simultan-tolkning til engelsk: Edel Eriksen 7515 5015
Aktivitetstime: Leif Kærgaard 7516 5400

Fællesskabsgrupper
Fællesskabsgrupper
Fællesskabsgrupper er for familier og enlige, hvor
der lægges vægt på samtale om troen. Vil du/I være
med, så kontakt Jens Fischer-Nielsen 7514 3529 eller
nedenstående kontaktpersoner:
Bestående grupper:
Gruppe 1: 	Familieklynge. Marianne Muff Førrisdahl,
tlf. 3969 6165 eller 2892 0072
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

Leder: Organist Lene Kastrup, tlf. 2215 5232.

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.

15

Maleriudstilling i kirkens forhal

Nye minikonfirmander 2008 - se side 13!

I november sidste år malede minikonfirmanderne billeder af de fortællinger i Bibelen, der havde gjort mest indtryk på dem.
Det blev til 6 meget flotte billeder, som har
hængt i kirken fra jul til påske. Nu hænger
de i kirkens forhal.
Laura malede det lille Jesusbarn, som ligger nyfødt og svøbt i krybben.
Julie og Kira malede Jesus på korset langfredag. På Julies billede er der stadig blå
himmel. Men på Kiras er himlen mørk. Da
Jesus havde hængt på korset et stykke tid,

forsvandt lyset på himlen. Det var Guds
måde at fortælle dem, der slog Jesus ihjel,
at han ikke var enig med dem. At det var
forkert, det, de gjorde.
Den anden Laura har også malet Jesus på
korset. Men det billede adskiller sig fra de
andre, ved at korsene svæver. Jesus blev
korsfæstet sammen med to andre mænd.
Og til den ene af dem sagde Jesus: I dag
skal du være med mig i Paradis! På Lauras
billede kan man se, hvordan korsene flyver op gennem luften, på vej mod Paradis,
hjem til Gud. Se også forsiden og s. 5!
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