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Hvem var med dig på ferie?
De seneste måneder har været ferietid.
Jordbær i haven, hyldeblomstsaft på flasker,
midsommervise – og det store samtaleemne:
Ferieplaner.

Jeg har før hørt sætningen: Husk at tage
Gud med på ferie! En lidt sjov ting, synes jeg,
for Gud er vel ikke sådan en, vi bare kan lade
blive hjemme? Hvis vi ønsker ham i vores liv til
daglig, hvorfor skulle han så ikke være hos os,
når vi har ferie? I bibelen står der jo også tydeligt, at Gud er med os alle dage, og alle slags
dage – og det betyder vel også feriedage?
Noget helt andet er jo så, om vi giver os selv
lov til virkelig at holde ferie i løbet af ferien og
give plads til dybe tanker om f.eks. Gud - bare
noget af tiden?
Sidste år tog min mand og jeg afsted på
vandreferie uden andre faste planer end flytidspunkterne ud og hjem. Vi bare gik! Og der
– midt i den fuldstændig uplanlagte ferie – følte
jeg Guds nærhed så intens, som jeg nok aldrig
før har følt den. Jeg havde ikke pakket ham
ned i kufferten eller inviteret ham med i flyet
– men han var hos mig alligevel.
Det skete i en kirke. Eller rettere: I et rum
under kirken, hvis eneste udsmykning var et
kæmpe maleri på den ene endevæg. Billedet
var fuldt af fødder – romerske soldaters fødder – almindelige menneskers fødder og Jesu
fødder. Og så var der en finger, der kom ind
mellem alle disse fødder og rørte ved det nederste af Jesus kappe. Jeg kender den historie
fra bibelen. Det er en kvinde, der har været
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syg i mange år. Hun kan ikke komme hen til
Jesus pga. de mange mennesker, der er rundt
om ham, så hun maser sig bare ind og rører
ved kvasten af hans kappe – og bliver rask!
Selvom hun ikke siger ét eneste ord til Jesus,
véd han, at hun er der. Hun er ikke overset.
Jeg ved ikke helt, hvad det var, der rørte mig
så dybt, for jeg er ikke én, der let bliver rørt.
Måske var det følelsen af at blive set midt i
menneskemængden? Måske var det taknemmeligheden over, at Jesus er med mig alle
dage – også når jeg holder ferie? Jeg ved det
ikke, men jeg kan kun opfordre til, at du også,
midt i (ferie)travlheden, giver plads til ro og
eftertanke. Og hvem ved? Måske får du også
pludselig en oplevelse af, at Gud er nær hos
dig?

Edel Eriksen
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500 år med Luther
I det ydre var det ikke noget
særligt. Bare en universitetslærer, som satte et opslag op
på en opslagstavle. Lidt ligesom når man i dag skriver et
læserbrev til avisen eller slår
et eller andet op på Facebook.

Universitetslæreren hed Martin
Luther. Og hans opslag handlede
om kirkens salg af ”afladsbreve”.
Et afladsbrev var et stykke papir,
man kunne købe af kirken, som
garanterede køberen ”aflad”,
dvs. syndsforladelse hos Gud. Et
afladsbrev var altså en slags adgangsbillet til Guds frelse. Kirken
solgte i 1500-tallet massevis af
afladsbreve. Og tjente millioner
på det. Men efter Luthers mening
var det forkert. Svindel. Man kan
jo ikke sådan tilgive synder på
Guds vegne. Og derfor indkaldte
Luther nu til diskussion i Wittenberg og skrev sin egen mening
om sagen i invitationen.

Malerier af Lotte Lambæk
stolt af sin universitetsprofessor
og passede godt på ham.

Oprør?
Opslaget var ikke ment som et
oprør. Luther syntes bare afladshandlen burde stoppes. Og han
var sikker på, han ville blive bakket op af både præster, biskopper og paven i Rom. Men sådan
gik det ikke. Kirkens ledelse gav
ham besked på at tie stille og
tilbagekalde sin kritik.

Det fejrer vi

Luther mod kirken
Det ville Luther ikke. Tværtimod
gav han sig nu til at skrive mere
og mere imod kirken. Han lagde
ikke fingrene imellem. I den ene
bog efter den anden kritiserede
han kirken for løgn, magtmisbrug
og pengegriskhed. Kirken og
paven stod i vejen for almindelige
menneskers adgang til Gud.

Paven svarede med at smide
Luther ud af kirken og dømme
ham fredløs. Nu kunne enhver slå
ham ihjel uden at blive straffet for
det. Heldigvis havde Luther på det
tidspunkt fået mange tilhængere,
bl.a. den lokale fyrste, Frederik
den Vise af Sachsen, som var

Luthers kritik endte med, at
kirken faldt fra hinanden – i den
gamle katolske kirke på den ene
side og en række nye, ”protestantiske” kirker på den anden. Danmarks kirke har siden 1536 hørt
til blandt de protestantiske kirker.
Det begyndte d. 31. oktober
1517 – for snart 500 år siden – med
et opslag på den tids Facebook
og endte med en reformation.
En fornyelse af kirken. Mange fik
øjnene op for, at forholdet til Gud
ikke er noget, kirken eller paven
kan ordne for os. Den indsigt er da
nok værd at fejre.
Af Georg Græsholt
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Aktuelle arrangementer
LUTHERFEST

Lutherfest
I anledning af 500 året for reformationen arrangerer Esbjergkirkerne
. Oplev boder,
på kirkepladsen foran Vor Frelsers Kirke d. 19. august fra kl. 10-17
børn og voksne,
musik, teater, foredrag, kunstudstilling, gudstjeneste, aktiviteter for
mad og drikke.

SANG- OG MUSIKTILBUD
Babysalmesang

Opstart af ny sæson fredag d. 25. august fra kl. 10-11. Sang, dans, bevægelse,
rim og remser, instrumenter, faldskærm, sæbebobler. For babyer i alderen fra 2-12
måneder ifølge med far eller mor.

Gospelkids

Opstart af ny sæson onsdag d. 23. august kl. 15.30-16.30. Sang, musik, dans og
leg med gang i. For alle børn fra 0.-4. klasse.

Kirkekor

Går du i mindst 5. klasse, er glad for musik og sang, så er kirkekoret måske noget
for dig. Sang, stemmetræning, nodelære, hygge og sjov. Mulighed for at tjene lidt
lommepenge ved at synge til gudstjenester. Opstart af ny sæson torsdag d. 17.
august kl. 15.30-16.30.
For nærmere information og tilmelding kontakt Yvonne Søndergaard Larsen på
22359354, eller organist@kvaglundkirke.dk

BØN I BEVÆGELSE

agos inspiraDen 9. september afholder Kvaglund kirke i samarbejde med Areop
til en meditationstionsdag om sammenhængen mellem krop og bøn. Introduktion
10.30 og fortsætform med enkle bevægelser og få ord. Vi begynder med brunch kl.
brunch.
ter til kl. 15.30. Arrangementet er gratis, men betal gerne 25 kr. for
.cybercity.dk.
Tilmelding til Helle Nørgaard Nielsen på 25303646, eller hellenn@vip

FOLKEMØDE I RIBE

Den 12-15. oktober holdes folkemøde i Ribe i anledning af reform
ationen: koncerter,
teaterforestillinger, filmfestival, workshops, byvandringer, andagter,
salmesang,
korsang, cafédebatter, udstillinger, SKILLS, reformationsøl, mad
og meget mere.
Se fuldt program på http://ribestift.dk/folkemoede/
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Torsdags-spisning i kirken
Træder man ind ad kirkedøren
en torsdag ved middagstid,
så bliver man mødt af dejlige dufte fra køkkenet. Hvad
mon der er på menuen i dag?
Hakkebøf med bløde løg?
Forloren hare? Brændende
kærlighed? Mundvandet kan
næsten ikke holdes tilbage.

Omkring kl. 12.15 begynder
der at dukke forventningsfulde
personer op. Alle glæder sig til
et dejligt måltid god dansk mad –
med sovs og kartofler.
Mange af de fremmødte bor
alene, men der er også ægtepar,
der denne ene ugedag kan slippe
for madlavningen, og bare sætte
sig til et veldækket bord, når det
kl. 12.30 lyder: ”Værsgo at gå til
bords!”
Når alle har sat sig, sker det
ofte, at Jakob (præst) lige skal
fortælle en sjov historie. Det
højner humøret og den gode
stemning. Efter et bordvers, bliver
der sagt ”Værsgo!”, og så går
fadene rundt med lækre hjemmelavede retter, kartofler, og endelig ikke at forglemme: sovsen!
Der bliver øst op og spist, og

man får vekslet de sidste nyheder
med sidemanden, som man
måske ikke har set siden sidste
torsdag.
Der hersker rigtig en god og
hyggelig stemning, når Kvaglundborgerne mødes til torsdagsspisning.
Jo, vel er det kirken, der står
bag dette arrangement, og flere
af spisegæsterne har da også
fået øjnene op for flere af kirkens
gode tilbud, og kommer nu fast
til gudstjenesterne eller i mandeklubben, kvindeklubben, tirsdagscaféen, eller et af de mange gode
arrangementer.

Men hvordan kan denne
torsdags-spisning lade sig
gøre?
Det kan den, fordi der er en trofast ildsjæl, der frivilligt igennem
mange år, har stået i køkkenet
torsdag efter torsdag.
Inge Kaus har i mange år stået
for madlavningen, støttet af sin
mand, Kaj, der slæber de store
indkøb til huse, og hjælper til med
kartoffelskrælning.
Inge tilrettelægger menuen, og
gør det meget ud fra de tilbud, der
er i supermarkeder, så der ikke er
nogen, der kan sige, at de ikke
har råd.
Hver torsdag kreerer Inge et
lækkert måltid god dansk mad,
hvor alle – uanset rang og stand
- kan komme og spise sig mætte
for 25 kr.
Og så er der det forunderlige,
at der ikke er tilmelding. Kommer
der flere, end der plejer, ja, så har
vi aldrig oplevet, at der ikke var
mad til alle. Inge har altid nok.
Torsdags-spisningen er for
alle, der har lyst til et godt måltid
mad i selskab med andre.
Spisegæsterne
Inga Bredgaard og Hanne Gram

55

VOXPOP:

At bekræfte (konfirmere) sin tro

En af Luthers mærkesager
var hans katekismer, små bøger
med hjælp til helt praktisk trosoplæring. Hvad vil det sige at
be’? Hvad betyder de ti bud?
Hvordan tror man? Osv.

I dag ligger meget trosoplæring i
konfirmationsforberedelsen.
Vi har spurgt nogle af dette års
konfirmander, hvad konfirmationen
betød for dem, og hvorfor de gerne
ville konfirmeres.
Sofia: Jeg valgte at blive konfirmeret, fordi jeg tror på Gud og
kristendommen. Jeg ville gerne stå
ved min dåbspagt.
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Jonas: Jeg blev konfirmeret,
fordi det ligger til familien. Vi er
kristne. Og så tror jeg også selv på
Gud.

Johan: Jeg ville gerne konfirmeres, fordi jeg tror på Gud. Jeg
ville også gerne ha’ en stor fest,
men jeg blev konfirmeret, fordi jeg
gerne ville vise Gud, at jeg tror på
ham.
Mathias: Jeg syntes, det er
spændende at høre mere om Gud,
og så syntes jeg, det er sådan lidt
mærkeligt at blive nonfirmeret.

Christian: Fordi jeg tror på Gud
og fordi det kunne være interessant at prøve.
Malthe: Jeg blev konfirmeret,
fordi jeg tror på Gud. Da jeg blev
født, var det min mor, der sagde
ja, men jeg ville også selv gerne
sige ja, og på den måde give noget
tilbage til Gud.
Christian: Min mor tror ikke på
kristendommen, men jeg havde
lyst til at blive konfirmeret, og så
syntes jeg, det er lidt sjovt.
Melanie: Fordi jeg tror på Gud.

- Jeg har lært meget om,
hvad kirke er

Ibrahim fra Syrien, har lært meget om, hvad det vil sige,
at være kirke i Danmark.
Han er flygtet fra krigen i
Syrien, og fortæller her sin
historie om, hvad kirken er
kommet til at betyde for ham:
– Mit navn er Ibrahim Yuosef
Ibrahim. Jeg blev født i 1979 i
en by som hedder Qamishli. Det
er en stor by, som ligger i det
nordlige Syrien, tæt ved grænsen
til Irak. Jeg er kurder. Jeg taler
arabisk, kurdisk og dansk.
Jeg kom til Danmark. fordi
der var og er krig i mit hjemland
Syrien. Da jeg og min familie
besluttede, at vi skulle flygte fra
Syrien, blev vi enige om, at jeg
skulle flygte først, og derefter ville
min kone og to børn komme til det
land, hvor det nu kunne lade sig
gøre at søge asyl i.
Før jeg kom til Danmark, var
jeg landmand som min far og
hans far, ja vi har været landmænd i mange generationer i
vores familie.
Jeg har boet i Danmark siden
2015. I 2016 kom min kone og
børn. Lige siden jeg kom til Esbjerg, har jeg gået på sprogskole
og været i praktik. I de seneste 4
måneder har jeg været i praktik i
Kvaglund Kirke.
Hvorfor valgte jeg at komme
i praktik i en dansk folkekirke,
kan du spørge. Det gjorde jeg,
fordi jeg gerne ville i kontakt med
danskere. Jeg kender mange
danskere, fordi jeg kommer i den
Internationale Mandeklub og i
Sprogcaféen. Begge dele bliver
afholdt i det Internationale Hus
bag Kvaglund Kirke.
Efter disse 4 måneder i praktik

har jeg lært og forstået meget
om, hvad kirke er, og hvilken
betydning den har. Jeg er meget
glad for, at kirken altid er åben
for alle mennesker. Jeg er blevet
glædelig overrasket over mange
ting, som jeg har oplevet i min
praktik-periode.
Vi har også som familie været
på campinglejr med nogle mennesker fra Kvaglund Kirke. Det
var en virkelig god og positiv
oplevelse, hvor vi som familie
oplevede – måske for første gang
i Danmark – at vi var mennesker.
Vi var sammen med mennesker
fra kirken og følte os som hele.

Jeg er også glad for, at mennesker fra kirken går ud og møder os
fra andre lande. De mennesker, vi
har mødt, er ligesom nøglen til
noget godt.
Jeg er meget taknemmelig
for al den hjælp, jeg har fået fra
mennesker i Danmark, og jeg er
så glad for, at der ikke er sket min
kone og mine børn noget ondt i
krigen.
Jeg siger derfor af hjertet tak!
Venlig hilsen,
Ibrahim
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GUDSTJENESTER
I KVAGLUND KIRKE

AUGUST		
6. august kl. 10.30		

Georg Græsholt		

8. søndag efter trinitatis

13. august kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

9. søndag efter trinitatis

				Friluftsgudstjeneste
20. august kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

10. søndag efter trinitatis

27. august kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

11. søndag efter trinitatis

3. september kl. 10.30

Georg Græsholt		

12. søndag efter trinitatis

10. september kl. 10.30

Jakob Wilms Nielsen

13. søndag efter trinitatis

SEPTEMBER

				Prædikant: Tom Eriksen
17. september kl. 10.30

Jakob Wilms Nielsen

14. søndag efter trinitatis

24. september kl. 10.30

Jakob Wilms Nielsen

15. søndag efter trinitatis

				Temagudstjeneste om Luther

OKTOBER		
1. oktober kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

16. søndag efter trinitatis

				Temagudstjeneste om Luther
8. oktober kl. 10.30		

Georg Græsholt		

17. søndag efter trinitatis

				Temagudstjeneste om Luther
15. oktober kl. 10.30

Jakob Wilms Nielsen

18. søndag efter trinitatis

22. oktober kl. 10.30

Georg Græsholt		

19. søndag efter trinitatis

29. oktober kl. 10.30

Jakob Wilms Nielsen

20. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen

Alle Helgens søndag

NOVEMBER
5. november kl. 10.30

Find Kvaglund Kirke og følg med i alt det spændende, der sker!

