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Påskens budskab om Jesu korsfæstelse og opstandelse – Kirkens fødselsdag i Pinsen hvor Helligånden kom
herned – Konfirmationens bekræftelse i, at vi i dåben blev Guds Børn… - Hvad er der ikke at blive glad over og føle
sig velsignet af?

Gud holdt hånden over mig og så blev jeg
konfirmeret.
25.03.15. Interview med
Jeanet Johansen
Jeg har haft glæden at
snakke med Jeanet
Johansen om hvorfor
hun valgte at blive
konfirmeret d. 8 marts i
en alder af 43 år og hun
forklarer at hendes liv ikke altid har været lige let.
-

Jeg mødte jo Gud før jeg kom i Kvaglund kirke. Det
hele startede sidste år da jeg prøvede at begå
selvmord. Det lykkedes ikke. og jeg åbnede mine øjne
op på sygehuset, som om ingenting var sket. Alle de
følelser, som har hjemsøgt mig i mange år var
forsvundet og jeg var vågnet op til en ny start. Så da
sygeplejersken sagde: ”der er en vis Herre der holder
hånden over dig” så var jeg ikke i tvivl, om Guds
eksistens længere.

Der gik først fire måneder før Jeanet kom til Kvaglund kirke,
men første gang hun trådte ind i kirken fik hun en følelse af
hjem.
-

Det er svært at forklare, men jeg følte mig bare
hjemme med det samme, da jeg gik ind ad døren. Jeg
tænkte wow, og sagde til mig selv ”du er kommet
hjem”. Der lagde sig en form for fredsfølelse over mig
og jeg blev mødt med en utrolig venlighed af alle i
kirken. Selvom ingen kendte mig, så hilste alle og de
smilede så jeg næsten helt blev skræmt. Der er der
ikke mange mennesker i Danmark, som behandler
fremmede sådan. I starten var jeg selv meget
tilbageholdende i kirken. Jeg har førhen ikke været
det mest sociale mennesker. Det er det der sker med
mennesker, når man har levet et liv som jeg har. Jeg
havde ingen forventning til mine medmennesker,
andet end at de ikke er til at stole på. Men nu stoler
jeg 100 procent på Gud og dernæst mine
medmennesker.

Jeanet havde valget at blive konfirmeret da hun var ung,
men hun benægtede Guds eksistens så meget, at hun
truede med at møde op i sort og sige et rungende nej til

præsten. Men Jeanet er glad for at Gud har givet hende
muligheden nu, for at bekræfte sin tro på Gud og sin
forandring foran hendes venner, familie og menigheden.
Hun fortæller derefter de forventninger hun havde til
livet efter
konfirmationen.
Først havde jeg troet, at nu
var alle de svære tider forbi,
og at jeg skulle opleve
livsforvandlende mirakler,
men sådan var det nu ikke.
Jeg er kun et menneske og jeg
har ligeså mange problemer
som jeg havde før, men de er
bare anerledes. Jeg er ikke
længere alene om mine
problemer. Førhen når jeg
stødte på problemer stod jeg
altid alene i det. Min
ensomhed blev til sidst min livstil og der var ingen i verden
som jeg stolede på. Men nu ved jeg at Gud er her for mig og
mine medmennesker er her også. Miraklerne omkring mig
sker i form af beskyttelse i voldsomme og utrygge
situationer. Miraklerne skete også før jeg blev konfirmeret.
Gud holdte hånden over mig og talte til mig hver søndag fra
august til marts, igennem præsten Jakob Nielsen. Min
oplevelse med Kvaglund kirke har inspireret mig til at
invitere andre med i kirken, så de også kan opleve at blive
elsket rigtigt, ligesom jeg har.
Skrevet af Pernille Kunst, Praktikant i Kvaglund Kirke

Gospelgudstjeneste i Kvaglund Kirke.
Den 26.april kl. 10.30 medvirker Kvaglund Kirkes gospelkor ved
Gudstjenesten. Præst Jakob Wilms Nielsen.

Meditativ Gudstjeneste
Den 6.maj kl. 19.00 er der Meditativ Gudstjeneste i Kvaglund Kirke.
Aftengudstjeneste med tid til stilhed og eftertænksomhed.
I vor travle og larmende hverdag kan det være svært at finde roen til at
reflektere over livet og til bøn. Udnyt derfor denne mulighed. Der vil
være en kort prædiken.

Spagettigudstjeneste
Onsdag d. 27.maj kl. 17.00 er der gudstjeneste og spisning i
børnehøjde. Børnene elsker det og de voksne kan få et pusterum i
hverdagen. Vi er færdige til Disney show.

Fra kirkens opslagstavle
Gudstjenester kl. 10.30
Skærtorsdag 2.april
NB! kl. 18.00
Langfredag 3.april
Påskedag 5.april
2.Påskedag 6.april
Søndag 12.april
Søndag 19.april
Søndag 26.april
Bededag 1.maj
Konfirmation
Lørdag 2.maj Konfirmation
Søndag 3.maj
Søndag 10.maj
Kristi himmelfarts dag
14.maj
Søndag 17.maj
Pinsedag 24.maj
2. pinsedag 25.maj
Søndag 31.maj
Søndag 7.juni
Søndag 14.juni
Søndag 21.juni
Søndag 28.juni

Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Georg Græsholt
Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Georg Græsholt
Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Georg Græsholt
Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen og Georg
Græsholt
Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Fællesgudstjeneste i Byparken
Georg Græsholt
Jakob Wilms Nielsen
Georg Græsholt
Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen

Kirkekaffe hver søndag. Børnekirke ved alle gudstjenester. Mulighed
for oversættelse til engelsk ved de fleste gudstjenester.
Gangbesværede kan rekvirere ”kirkebil” hos Esbjerg Taxa.

Fælles spisning / Fellowship meal
Fredage
24.april og 22.maj kl. 18.00
Internationale aftener for alle
aldersgrupper og alle kulturer.
Deltagerne tager lidt mad med
til et fælles tag-selv-bord. Kom
og smag eksotisk mad fra fjerne himmelstrøg og bliv beriget af en
samtale på tværs af kulturer.
Kontaktperson: Inger Nielsen tlf. 6126 0214

En hjælpende hånd
Vil du være med til at give en hjælpende
hånd? Eller har du brug for en hjælpende
hånd? Diakoniudvalget ved Kvaglund Kirke
ønsker at formidle praktisk hjælp til
mennesker, som har brug for det.
Vi vil derfor gerne i kontakt med nogle
personer, som lejlighedsvist kan give en hånd med fx. havearbejde,
pulterkammerrydning, male en enkelt væg, hænge en hylde op, løse et
lille computerproblem, gå med til kommunen, banken eller andet,
hjælpe med at lave et budget eller andet. Vi står også til rådighed, hvis
nogen ønsker hjælp til opgaver i lighed med ovennævnte.
Henvendelse til Britta 51224992 eller Inge 30541066.

Menighedsaftner
Menighedsaftner er for dig, der ønsker at have fællesskab med
andre om livet i Kristus.
29.april kl. 19.00 – Jesus vejen-oplevelser fra virkeligheden
8.juni kl. 19.00 – En aften om det profetiske

Tirsdagscafé
Velkommen til Tirsdagscafé i Kvaglund Kirke fra kl. 14.30-16.00.
7.april: Dorte Mørup – Livet med min demente mor
21.april: Jørgen Dieckmann Rasmussen – DFDS og Esbjerg
5.maj: Øjvin Jensen – Dreng under besættelsen
19.maj: Per Günter – Organist i 63 år
2.juni: Jens-Fischer Nielsen – Mit liv efter Kvaglund
16.juni: Udflugt – Rundfart på Esbjerg Havn med guide fra Esbjerg Havn

International mandeklub: Tirsdage kl. 18-21
Kvinder møder kvinder: Onsdage kl. 11-14 og 15-18
Sprogcafé: Torsdage kl. 15-17
Disse aktiviteter foregår i det internationale hus bag kirken.
English Bible Study Group. Weekly in private homes.
Vi mangler kontaktfamilier for nye i Danmark, og unge som vil
være med i et fællesskab for internationale studerende.
Kontaktperson: Daniel Ettrup Larsen på tlf. 2947 1909 eller
dael@km.dk Læs mere på ftc-ribestift.dk

Kort nyt:
Bibellæsning: Mandage i ulige uger kl. 19 – 21 i
konfirmandlokalet. Kontaktperson: Poul Martin Nielsen, 5240
4087 og Hanne Gram 2447 2258.
Kirkekor: for drenge/piger fra 4.-5. klasse og opefter.
Hver torsdag kl. 16.00-17.30. Koret medvirker også ved
Gudstjenesterne. Tilmelding til Yvonne S. Larsen. Tlf. 2235 9354
e-mail organist@kvaglundkirke.dk
Kvindeklubben: Torsdage i ulige uger kl. 9.30-11.30.
Kontaktpersoner: Lilly Henneberg, Oddny Trondheim og Sonja
Lyhne 75271883.
Gospelkids: Sang, musik og dans med gang i. For alle børn fra 0.4. klasse. Hver onsdag kl. 16.00 – 17.00 Kontakt Yvonne
Søndergaard Larsen. Tlf. 2235 9354.
Kirkekontor: Kvaglund Kirke og Skads- og Jerne kirker
samarbejder om en række administrative funktioner. Fælles
kirkekontor, Mølle-bakken 2, 6705 Esbjerg Ø. Åbningstid:
mandag til fredag kl. 9.00-12.00, torsdag + 14-17. Ved tlf.
henvendelse bruges 7514 1066 + 1.
Præsterne: Du kan altid henvende dig og få en samtale hos en af
præsterne på tlf. 7514 1066 + 2 eller 3.

