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Sogne-Indsamling:
Stands aids – for børnenes skyld!

Sogneindsalming søndag den 2. marts. Tag godt imod Folkekirkens Nødhjælps indsamlerne.
Aids-epidemien og dens konsekvenser er uoverskuelige i verdens fattigste
lande. Især for børnene og de unge, fordi sygdommen tager livet af deres forældre. 15 millioner børn har indtil nu mistet deres forældre pga. aids – og dermed
forældrenes kærlighed, forsørgelse og beskyttelse.
Giv et godt bidrag og/eller meld dig som indsamler.
Læs side 7

BørneGospel medvirker ved SpaghettiGudstjenesterne.

Påskeugen
Palmesøndag
Tirsdag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskesøndag
2.Påskedag

Læs mere side 6

Læs mere side 4-5
16. marts Kl. 10.30:
18. marts Kl. 14.30:
20. marts Kl. 19.30:
21. marts Kl. 10.30:
23. marts Kl. 10.30:
24. marts Kl. 10.30:

Familiegudstjeneste. Gospelkoncert kl. 16.00
”Påske-syng-samamen”
Nadvergudstjeneste. Fælles spisning kl. 18.00
Liturgisk gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Kærligheden,
hjertegløden …
For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne
søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes,
men have et evigt liv. (Johs. 3,16)
Spørgsmål: Hvorfor forlod du din trygge Himmel?
Vers 2: Hvad har dig hos Gud bedrøvet,
og hvad elsked du hos støvet,

Herre Jesus Kristus, tak

at du ville alt opgive

fordi du forlod din him-

for at holde os i live,

melske tryghed for at

os dig at meddele hel?

frelse mig.
Tak fordi din kærlighed

Svar: Kærligheden!
Vers 3: Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden;
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.

var stærkere end din
angst og smerte.
Tak for din død i mit sted!
Tak for din opstandelse!
Tak fordi du ved Helligånden lever iblandt os!
Amen

(Fra salmen ”Hil dig frelser og forsoner DS 192)

Kvaglund Kirkes kontor
Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 75141066, fax
75141033, info@kvaglundkirke.dk www.kvaglundkirke.dk
Kontoret er åbent hver formiddag. Ekspeditionstid mandagfredag 10-12
Kirkesekretær
Britta Brock, tlf. 7514 1066, bkb@km.dk
Sognepræst
Jens Fischer-Nielsen, Granlunden 35, 6705 Esbjerg Ø,
tlf. 7514 3529, jensfn@kvaglundkirke.dk
Træffes dagligt undtagen mandag.
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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Organist og korleder
Lene Kastrup, Stengårdsvej 8, 6. nr. 3, 6705 Esbjerg Ø,
tlf. 2215 5232 / 7514 5232, organist@kvaglundkirke.dk
Menighedsrådet
Formand:
Karin Blok Kristensen, Lindelunden 53, tlf. 7514 1391,
karinbk@svenet.dk.
Næstformand:
Hanne Gram, Egelunden 77, tlf. 7514 1705.
Kirkeværge:
Leif Kærgaard, Sdr. Skadsvej 40, Skads, tlf. 7516 5400.
Mai-Brit Hebsgaard, Fyrrelunden 31, tlf. 7514 3164.
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.
Jørn Tinggaard Jensen Birkelunden 3, I tv.
tlf. 75123699 / 60243259
Kurt Nørgaard Pedersen, Hassellunden 7, tlf. 7514 5070.
Redaktion af dette kirkeblad: Jens Fischer-Nielsen

Liste over frivillige medarbejdere findes i ”Håndbog for Kvaglund Kirke” (ligger fremme i våbenhuset).
Næste kirkeblad udkommer 1. juni 2008. Stof til bladet afleveres på kirkens kontor senest 1. maj.

Aktiviteter

En lang række aktiviteter står åben for dig i
Kvaglund Kirke. Nedenstående kan du se de
faste tilbud ud over arrangementer og gudstjenesterne som du kan læse om på side 4-8.
Du kan møde op eller ringe for at få yderligere
oplysninger.

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. 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

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: 	Ny familie-gruppe er under opbygning.
Læse mere side 6.
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

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.

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.

Dekoration på alteret
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4.

kl. 17.00

Spaghettigudstjeneste

kl. 14.30	TirsdagsCafe. ”SeniorKoret” optræder for første gang. Kom og hør og kom og syng med.

kl. 14.30

kl. 19.00

kl. 10.30	Palmesøndag. Familiegudstjeneste ved
Jens Fischer-Nielsen
kl. 16.00 	Påskekoncert med Kvaglund Kirkes
Gospelkor suppleret af
solister og band

Tirsdag 11.

Onsdag 12.

Søndag 16.

KirkeInspirationsKursus (KIK)

kl. 14.30 	TirsdagsCafe. Påske-Syng-Sammen ved
Hanne Gram og Lene Kastrup
Torsdag 20.
kl. 19.30	Skærtorsdag.
Nadvergudstjeneste ved
Jens Fischer-Nielsen
		
kl. 18.00
Fælles spisning
Fredag 21.
kl. 10.30	Langfredag. Liturgisk gudstjeneste
Georg Græsholt
			
Søndag 23.
kl. 10.30	Påskedag. Gudstjenste ved

Tirsdag 18.

		

kl. 10.30	Mariæ Bebudelsesdag. Gudstjenste ved
Jens Fischer-Nielsen

Søndag 9.

TirsdagsCafe. Grupper

kl. 19.00 	Lederaften

Torsdag 6.

Onsdag 5.
kl. 19.00
KirkeInspirationsKursus 			
					
(KIK)

		

Tirsdag

Søndag 2.
kl.10.30		
Midfaste. Gudstjenste ved
				
Georg Græsholt
				Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Marts
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Menighedsrådsmøde

kl. 19.00		

kl. 10.30		5. søndag efter påske. Gudstjenste ved
Georg Græsholt

kl. 19.30		TirsdagsCafe. Poul Erik Kammersgaard
fortælle og viser billeder fra en tur til
Lutherstederne i det gamle Østtyskland.

Torsdag 24.
Søndag 27.

Tirsdag 29.

kl. 12.00

		

kl. 14.30
kl. 19.00

6.

Tirsdag

Torsdag 8.

Salmesangs- og katekismusaften

TirsdagsCafe. Grupper

kl. 10.30	6. søndag efter påske. Gudstjenste
ved Jens Fischer-Nielsen

Søndag 4.

Udflugt i private biler.

kl. 10.30	Kristi Himmelfartsdag. Gudstjenste ved
Jens Fischer-Nielsen

Torsdag 1.

Maj 			

TirsdagsCafe. Hyggeeftermiddag.

Tirsdag 22.			

Søndag 20.
kl. 10.30		4. søndag efter påske.
				
Alm. søndagsgudstjeneste med konfirmation
				
ved Jens Fischer-Nielsen

kl. 10.30		Konfirmationsgudstjenste ved
Jens Fischer-Nielsen
				

Lørdag 19.

kl. 10.30		Bededag. Konfirmationsgudstjenste ved
Jens Fischer-Nielsen
			

Fredag 18.

kl. 19.00
kl. 19.00

Torsdag 27.
		

1. Søndag efter påske. Gudstjeneste
ved Georg Græsholt

Salmesangs- og katekismusaften
Menighedsrådsmøde

kl. 10.30	3. søndag efter påske. Gudtjenste ved
Jens Fischer-Nielsen

kl. 14.30	TirsdagsCafe. ”Det skal mærkes at vi
lever”. Sognepræst Flemming Riishøj
giver et humoristisk og alvorligt og
tankevækkende causeri om digteren
Benny Andersen og teologen Johannes
Møllehave.
kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste

Søndag 13.

Tirsdag 15.

		

kl. 19.00

Torsdag 10.

Salmesangs- og katekismusaften

TirsdagsCafe. Grupper

kl. 14.30

8.

 irsdagsCafe. MAF flyver for livet. En storT
vildtjæger kommer til byen! – Allan Conrad
som er ”Airstrip Developer” på MAFs flybase i Dodoma, Tanzania, fortæller om Mission
Aviation Fellowship´s arbejde for at redde liv
og sprede det kristne evangelium…

Tirsdag

kl. 14.30

kl. 10.30		2. søndag efter påske. Gudtjenste ved
Jens Fischer-Nielsen

1.

Søndag 6.

Tirsdag

April				

Søndag 30.
kl. 10.30
				

kl. 14.30

Tirsdag 25.

TirsdagsCafe. Hyggeeftermiddag.

kl. 10.30	2. Påskedag. Gudstjenste ved
Georg Græsholt

Jens Fischer-Nielsen

Mandag 24.
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kl. 19.00

kl. 14.30

kl. 14.30	TirsdagsCafe. ”Ingemann fortælling –
Dejlig er jorden” ved tidl. forstander Carl
Johan Gräs. Fortælling og fællessang.

1. søndag efter Trinitatis. Gudstjenste ved
Jens Fischer-Nielsen

Menighedsrådsmøde

TirsdagsCafe. Hyggeeftermiddag

Trinitatis. Gudstjenste
ved Jens Fischer-Nielsen

TirsdagsCafe. Pinse-Syng-Sammen ved 		
Hanne Gram og Lene Kastrup

2. pinsedag. Gudstjenste ved
Georg Græsholt

Pinsedag. Gudstjenste ved
Jens Fischer-Nielsen

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. 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 27.

Søndag 25.
kl. 10.30
				

Torsdag 22.

Tirsdag 20.

Søndag 18.
kl. 10.30
				

Tirsdag 13.
kl. 14.30
				

Mandag 12.
kl. 10.30		
				

Søndag 11.
kl. 10.30
				

Kirkenyt
TirsdagsCafe

Hver tirsdag kl. 14.30 er der TirsdagsCafe.
Først er der kaffebord a kr. 10,- Derefter er
der et spændende program eller grupper
eller hyggeeftermiddag. Se mere i kalenderen på side 4-5.

Sogneindsamling

2. marts 2008 er det tiende gang, at Folkekirkens Nødhjælp holder Sogneindsamling
i et stærkt samarbejde med lokale sogne
over hele landet. FKN skriver:
"Vi satser på at kunne fejre jubilæet med
den største Sogneindsamling nogen sinde.
Det er vores drøm, først og fremmest fordi behovet for hjælp til nogle af de mest
udsatte mennesker i verden er meget stort,
og fordi vi ved, at danskernes givervilje er
fuldt til stede."
Temaet for Sogneindsamlingen 2008 er
HIV/AIDS med særligt fokus på sårbare
børn. Det er børn, som er hårdt ramt af
aidsepidemien, fordi de er forældreløse og
står tilbage uden en forsørger, eller fordi de
selv skal passe syge eller døende søskende og forældre. Alle som vil hjælpe med at
samle ind kan melde sig til kirkens kontor
75141066 (eller 75143529). Indsamlingen
foregår 2. marts fra kl. 12. Vi håber mange
vil hjælpe (som indsamlere og/eller givere)
med at give de sårbare børn et nyt håb og
en ny chance.

Salmesangs-og
Katekismusaftener

Følgende torsdage: 27.
marts, 10. april, 8. maj
– alle gange kl. 19-21
Med udgangspunkt
i Martin Luthers
Lille Katekismus
taler
vi sammen om kristendom. Hver gang
synger vi nye og gamle salmer,
der passer til de emner, vi kommer ind på. Der
er også kaffe/te undervejs.
Luthers Lille Katekismus
står bag i salmebogen og er hans forklaring
af de ti bud, trosbekendelsen, Fadervor,
dåben og nadveren. Den er udgangspunkt for
aftenerne. Det kræver ingen forkundskaber
at deltage. Alle kan være med. Også selv om
man måske kun har mulighed for at være
med en enkelt aften.
Lene Kastrup og Georg Græsholt

Spaghetti-gudstjenester
tirsdag 4. marts og 15. april

Familiegudstjeneste

Palmesøndag 16. marts kl. 10.30 ved
Jens Fischer-Nielsen
Det bliver en gudstjeneste for både børn og
voksne med nye og gamle sange og salmer, billedfortælling, og med vandring rundt
i kirken med palmegrene og Hossianasang.

Påskekoncert med Kvaglund Kirkes
Gospelkor

Søndag den 16. marts kl. 16.00 i Kvaglund
Kirke. Gæstesolister: Jacob Asmussen og
Judith Hedager. Band medvirker. Entré: Kr. 40
(familiebillet kr. 100).
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Børnesangere ved en spaghettigudstjeneste.

Rigtig mange børnefamilier kommer til Spaghetti-gudstjenesterne. Din familie
er også velkommen. Menuen er kødsovs og
spaghetti, men frem over vil der
være flutes til dem, der ikke kan lide spa-

Kirkenyt
ghetti. Det begynder med en
spændende børnegudstjeneste kl. 17-17.45.
Derefter spisning a kr. 10 pr.
barn og kr. 20 pr. voksen – familiepris kr.
50. Ved gudstjenesten medvirker
klovn og præst, børnesangere og BørneGospelkoret.

Familieudflugt

Der bliver en familieudflugt i private biler Kristi
Himmelfarts dag efter gudstjenesten kl. 10.30.
Særskilt program vil blive fremlagt i kirken og
udsendt på kirkens e-mail-nyheder.

Fælles spisning

Skærtorsdag aften 20. marts kl. 19.30 er
der en stemningsfuld Getsemane-gudstjeneste med levende lys. Det er en nadvergudstjeneste fordi det var denne aften
Jesus indstiftede nadveren.
Men det var også ved et måltid, Jesus indstiftede nadveren, derfor samles alle som
har lyst til spisning kl. 18. På Ny Testamentlig vis bedes alle medbringer lidt til et fælles
bord.

Børne-familieklynge

Der er visioner om en ”børnefamilie-klynge”.
Børnefamilie-klyngen skal bestå af børnefamilier som kommer i Kvaglund Kirke og som
har lyst til at se lidt mere til hinanden end til
gudstjenesterne. Meningen er at der skabes
nogle samlinger, som er attraktive for børnene
og samtidig åbne så nye kan inviteres med.
Ud af klyngen kan der for interesserede dannes mindre grupper for voksne – og måske
også grupper, for voksne og børn.
Nogle i menigheden har arbejdet med ”Livsmønstre” i KIK-kurset. I den terminologi
handler klyngen om UD-dimensionen (åben
for mange slags aktiviteter og for at få nye
familier med), mens de små grupper handler
om IND-dimensionen (indbyrdes fællesskab)
og OP-dimensionen (Gud). Har du lyst til at
høre mere eller melde ud at du og din familie
har lyst at være med i børnefamilieklyngen,
så ring til den midlertidige kontaktperson:
Jens Fischer-Nielsen 7514 3529.

Fra sidste års udflugt.

Sommerlejr

Der findes mange gode sommerlejrtilbud for
hele familien læs f.eks. www.familier-paa-vej.
dk eller www.bibelcamp.dk
Mange fra Kvaglund og Sædding tager på
SommerOase i Odder fra 12. til 19. juli sammen med ca. 3000 andre. Hvad med at
gøre SommerOase til sommerens store fællesoplevelse?
Læs mere på www.sommeroase.dk

Fra sidste års sommerOase
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Sangere søges
Her i ”Sangens År” synges der som
aldrig før i Kvaglund Kirke: Kirkekor,
BørneGospel, GospelKor, SeniorKor,
sangeftermiddage i TirsdagsCafén.
Alle korene modtager nye sangere m/k –
det eneste sted der er optagelsesprøve er
i kirkekoret. Det er altså ikke nødvendigt,
at man er en god sanger for at være med
i de andre kor – kun at man ikke synger
pivfalsk højt og tydeligt eller helt ved siden
af rytmen.
Korlederen evner at hive de smukkeste
toner ud af struberne på sangerne – også
dem som troede at de ikke kunne synge –
eller i hvert fald kun hjemme i badeværelset.

GospelKoret
synger gospel og optræder et rimeligt
antal gange. Koret består af ca. 40 sangere. Pris pr. sæson er kr. 150 – resten af
forårssæsonen kr. 100,SeniorKoret
synger flotte/rørende/melodiske danske
sange og salmer med meningsfyldt indhold. De som har lyst til det, kan få den
udfordring at lære en let 2.stemme. Koret
består af ca. 30 sangere. Pris pr. sæson kr.
150 – resten af forårssæsonen kr. 100.Alle korene vil gene have flere sangere m/k.
Læs mere om korene på side 3.

Kirkekoret
synger nye og gamle salmer og rytmiske
sange som bruges ved gudstjenesterne. I
kirkekoret er der øvetid torsdag eftermiddag – der ydes en godtgørelse pr. gudstjeneste.
BørneGospel
synger bevægelsessange og optræder
ved spaghettigudstjenesterne og familiegudstjenester. Som en overbygning er
der gruppen ”GospelDans”, hvor det mere
handler om koreografi.

Organist Lene Kastrup med kirkekoret

Judith Hedager leder både GospelKor og
SeniorKor

SeniorKoret
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