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At snakke med Gud
om de små ting
i hverdagen…
Jeg tror at Jesus og Helligånden ønsker at
blive blandet ind i hele din hverdag, og at
du får hjælp, når du lukker ham ind i alle
aspekter i dit liv – selv når du har brug for
noget så banalt som en parkeringsplads…
Jeg tror også at Gud gerne vil tages med på
råd, for at gøre hverdagen lettere og mere
rigtig. Så søger du Ham, når du vælger dit
næste arbejde, eller din uddannelse, eller
leder efter det rigtige sted at bo – hjælper han
dig, måske ikke som du havde tænkt dig, men
som han i sin visdom, ved er bedst for dig.
For Gud er med dig i stort og småt, hvis du
giver ham en chance – hvis du inviterer ham
ind i dit liv.
Jeg tror på, at du oplever Guds hjælp og lever
i hans velsignelser – når du bliver glad efter
at have gjort noget godt. For du ved jo, at Gud
gerne vil have, at du gør godt i verden – så tag
en snak med Ham om hvor du skal gøre godt
i dag.
Så ikke nok med at Gud gerne vil tages med
på råd, Han bliver også glad, når du sætter
dig ved siden ved siden af en kollega, der
sidder for sig selv, når du køber Hus forbi, selv
om du måske ikke får det læst - tænk hvor
godt du får det, når du har gjort noget rigtigt
– noget godt.

Gud elsker at tilbringe tid sammen med dig,
give dig gaver og et godt liv. Men hvordan
finder du ud af, at Gud er med dig?
Det finder du fx ud af når:
• du bliver mere glad i hverdagen – bare fordi
du er der hvor du er
• du bliver helbredt – måske endda uden
lægens hjælp
• du føler fred – selv om alt omkring dig
inviterer til det modsatte
• du ser målet klart forude – og bliver himmel
henrykt over at du ser vejen dertil
• du beder om hjælp fordi alting ser sort ud
– og kommer beriget ud på den anden side
Ja, så ved du at Gud er med dig – og at I har
haft en god snak.
Så min anbefaling er; tag en snak med Jesus
og Helligånden, bed Ham om at vandre sammen med dig, så får du lov til at leve i Hans
velsignelser …

Lillian Wiese
KLUMMESKRIBENT

KVAGLUND KIRKE
Kvaglundparken 18
6705 Esbjerg Ø

KIRKEN ER ÅBEN:
Mandag - torsdag mellem kl. 9.00 og 16.00,
Fredag er kirken åben mellem kl. 9.00 og 13.00.

Tlf. 75 14 10 66
E-mail: info@kvaglundkirke.dk
www.kvaglundkirke.dk

Der er gudstjeneste hver søndag kl. 10.30
medmindre andet er planlagt.

- Vi oplevede stor
støtte og omsorg
Hvordan er det at komme som ung familie i Kvaglund Kirke?
Maria og Philip Lage-Hansen
på henholdsvis 31 og 32 år
har har kendt hinanden i 10 år,
og været gift i 7½ år. De har 3
børn, Maja på 6, Alfred på 4 og
Alma på 2 år. Begge arbejder
som læger. De har indtil for 4½
år siden boet i København.
Hvad bragte jer første gang til
Kvaglund Kirke?
Philip kommer fra en frikirkelig
baggrund og er altid kommet
i kirkelige sammenhænge. For
Maria var det noget helt nyt, da
hun mødte Philip.
”Vi fik Kvaglund Kirke anbefalet
af venner i Kbh. - Ved den første
gudstjeneste følte vi os rigtig
godt taget imod. Der var med
det samme nogen, som kom og
snakkede med os, og børnene
fandt nogen at lege med. Selve
gudstjenesteformen passede os
fint med klaverspil og andre
instrumenter, små lovsange,
plads til at børnene kunne være
med - og et specielt børneprogram under prædikenen og fællesskab bagefter til kirkekaffen”.
Har I gjort brug af andre
af kirkens tilbud end gudstjenesterne, og hvad betyder
det for familien at deltage?
Maria har deltaget i kvindeklyngen og Philip har været med
i mandeklyngen, og som familie
har de været en del af familieklyngen, hvor hele familien deltager. Derudover har de været

Parret mærkede særligt omsorgen for deres yngste datter Alma.
med på den årlige Menighedslejr, hvor der har været tid til at
snakke med mange forskellige
fra menigheden og sidst har de
nydt at være med til arrangementet på pladsen bag ved kirken Sct. Hansaften.
”Det har været rigtig godt som ny
familie i byen at komme i menigheden, da man på den måde falder meget lettere til. De andre
familier i kirken har været rigtig
gode til at tage imod nye, og vi
fik hurtigt en bekendtskabskreds.”
Maria og Philip mærkede specielt
omsorgen, da deres yngste datter, Alma, blev født med Downs
syndrom. ”Her stod menigheden
bag og kom i lang tid med varm
mad til os hver dag, og vi oplevede stor støtte og omsorg. Der

var ingen som satte spørgsmålstegn ved Alma, men mødte os
med den samme glæde, varme
og anerkendelse, som efter vore
andre børns
fødsler. Det har betydet rigtig
meget for os, og vi var meget
taknemmelige”.
Er der noget, I specielt synes
kendetegner Kvaglund Kirke?
”Den frie gudstjenesteform med
klaver, godt sangvalg, kirkekaffe.
De mange forskellige tilbud til
mennesker i alle situationer,
åbenheden for nye med fokus på
fællesskab”.
Af Sonja Kærsgaard
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Aktuelle arrangementer
- Kom og vær’ med!

SKAL DU MED PÅ ÅRETS MENIGHEDSLEJR I AUGUST?

Kvaglund Kirkes menighed tager på lejr den 21.-23. august 2015
Fra de yngste til de ældste er vi sammen i fællesskab med hinanden og den treenige Gud!
Velkommen til en weekend fyldt med godt samvær, sjove oplevelser, lovsang, god
undervisning, børnemøder, lækker mad - ja faktisk en weekend du bare ikke må gå glip af!
Se programmet på bordet i kirkens foyer, eller på vores hjemmeside: www.kvaglundkirke.dk

GOSPELKIDSWORKSHOP

Lørdag 29. august kl. 10-15
Gospel for børn. Leg, sang og musik med gang i. Hotdogs og saftevand. Klokken 14 er
forældre og alle andre interesserede velkomne til MINIKONCERT og bagefter er der sodavand, kaffe og kage. Tilmelding til organist Yvonne Søndergaard Larsen på 22359354 eller
organist@kvaglundkirke.dk

FRILUFTSGUDSTJENESTE OG KIRKEFEST

Søndag den 6. september kl. 10.30
Dagen begynder med gudstjeneste på plænen foran kirken.
Efter gudstjenesten er der hotdogs, saftevand og kaffe, snobrød, hoppeborg, trylleri og
masser af sjove aktiviteter. Alle kan være med fra de yngste til de ældste.
Kig forbi på Kvaglund Torv den 6. september!

SPAGHETTIGUDSTJENESTE

onsdag den 30. september kl. 17.00
En halv times spændende børne-gudstjeneste med sange, fortælling, billeder, aktiviteter.
Efter gudstjenesten bliver der serveret spaghetti og kødsovs, hvorefter alle kan gå hjem til en
rolig hyggetime inden børnene skal i seng.
Maden koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Børn under fire år spiser gratis.

KIRKEN SYNGER

Torsdag den 29. oktober kl. 17
Koncert og fællessang ved Seniorkoret, Kirkekoret og GospelKids.
Koncerten er gratis, og alle er velkomne
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Tirsdag formiddag fyldes Kvaglund kirke af barnevogne og
babypludren. Her er der nemlig babysalmesang. Det er et tilbud
til alle forældre med babyer op til ca 12 mdr. Nyt hold begynder
tirsdag den 25. august kl. 10 – 12.
LÆS, HVAD TO DELTAGERE SKRIVER:

”I starten er stemningen højtidlig og man kan mærke kirkerummet, men så
snart at Yvonne har sunget den første morgensang, og alle rekvisitterne
kommer i spil, udvikler stemningen sig til hyggeligt og latterfyldt rytmik.
På hver sin vis hilser babyerne på hinanden, ved berøring, smil og lange
blikke. Og når mødrenes stemmer løfter sig og fylder rummet, opbygges
harmonien imellem os. Vi danser, rokker, og marcherer, sæbebobler og
levende lys opstår foran børnenes ivrige ansigter. Og til sidst, når
de alle sidder på flyglet, og lader tonerne vibrerer gennem
kroppen, kan man mærke at børnene har taget imod
musikken og blevet mætte af oplevelser. Og så er der kaffe!”
Kira, mor til Erik

Celinas beretning:

”Hver tirsdag de sidste 3 måneder, har min mor trillet mig og barnevognen til salmesang. Fra 10-11
har vi hver tirsdag hygget med sang og dans. Selv min mor var helt pjattet med det. Vi lærte sangene
og bevægelserne så godt at vi nu synger og danser herhjemme. Jeg er helt tosset med når Yvonne
spiller xylofon, klaver og trommer for mig og de andre dejlige babyer jeg har lært at kende til salmesang og som min mor giver mig lov til at lege med engang imellem, når mor leger med de andre
babyers mødre. Det er en helt speciel og hyggelig stemning i kirken og jeg kommer til at savne det
men nu er der sommerferie og efter ferien er jeg ved at være for gammel. Min mor skal igen på
arbejde og jeg skal i dagpleje. Kan kun varmt anbefale de dejlige timer i kirken sammen med
Yvonne og jeg håber der dukker en masse nye ansigter op når hun starter nyt hold.”
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- Hvorfor kommer du i
Kvaglund kirke?
“Vi glæder os over at komme i kirken. Der er plads til alle,
også til børnene. Børnene elsker børnekirken og vi kommer også gerne i familieklyngen. Jeg kommer fra et
hjem, som ikke var helt almindelig. Jeg var åndeligt
søgende, men stod som 12-årig med et ønske om at
tage mit eget liv. Da der alligevel gik flere år, ser jeg
i dag, at jeg endelig er kommet dertil, hvor jeg kan
glædes ved min dagligdag.
At jeg i dag står oprejst skyldes bl.a. min mand, som
støttede mig, da jeg kontaktede præsten i Kvaglund kirke.
Han gav sig god tid til at snakke med mig, og jeg fik delt alt,
hvad der lå på min skuldre, og derved oplevede jeg en indre
helbredelse, både fysisk og psykisk. Nu føler jeg mig hjemme i
kirken. Det er der jeg får et møde med Gud, og det gi’r en glæde og opmuntring hver gang
jeg kommer. Der kan skrives bøger om alle de fantastiske ting jeg har oplevet i kirken.
Der er plads og rummelighed i sådan grad, at det kun kan kaldes kærlighed!”
Lena

“Jeg flyttede til Kvaglund for ca. 3 år siden. Jeg har tidligere
sejlet, og har i forskellige havnebyer mødt de danske
sømandskirker, men kirkegang har ikke været en fast
del af mit liv. En dag var der en, der inviterede mig
med til fællesspisning i Kvaglund kirke. Fællesspisningen finder sted hver torsdag, hvor der bliver
serveret god dansk middagsmad, og det er åbent for alle.
Jeg kom, og oplevede en dejlig afslappet atmosfære, hvor man hurtigt kommer i snak med en masse
mennesker. Jeg ville også prøve at komme til gudstjeneste
i kirken, Jeg kom - lidt frustreret - men faldt til ro, og guds-tjenesten føltes som en befrielse. Senere kom jeg med på kirkens
Alpha kursus – et kursus som er en indføring i den kristne tro. Jeg
havde også nogle gode samtaler med præsten, Jakob, som var med til at sætte nogle
ting på plads for mig. Jeg oplever Kvaglund Kirke, som et sted med åbenhed og varme,
hvor mit liv har fået nyt indhold, og i dag vil jeg nødig gå glip af en eneste gudstjeneste.
Lars
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Internationalt

Fællesskab bringer glæde
Haile Goitom og Edward Gomes er hver uge med i Den internationale
mandeklubs møde i Kvaglund Kirke. De ser også frem til at deltage
på den Tværkulturelle Kristne sommerlejr i slutningen af juli.
Haile Goitom fra Eritrea og Edward Gomes fra Nigeria er to af
de mange mænd, der har stor
glæde af det kristne fællesskab i Kvaglund Kirke.
”Jeg kommer i Den internationale mandeklub hver tirsdag,
og jeg er meget glad for det. I
klubben møder jeg nye mennesker og er med til at skabe nye
og gode relationer. Det betyder
meget for mig at være med til at
give gæstfriheden videre til mennesker, der kommer til Danmark
som fremmede, fordi jeg selv har
prøvet at være fremmed”, fortæller
Edward Gomes, der også ofte er
med til søndagens gudstjeneste.
Han flyttede til Danmark for
næsten 14 år siden, da han blev
gift med Kirsten, som han siden
har fået tre døtre sammen med.
Efter halvandet år på sprogskole
kom han på EUC Vest, hvor han
blev uddannet som smed, og i
dag arbejder han som rustfast
klejnsmed hos Granly Steel.
Også Haile Goitom, der for godt
halvandet år siden fik asyl i Danmark og ikke har familie her i
landet, er glad for fællesskabet i
mandeklubben:
”Jeg kommer i Den internationale
mandeklub for at lære dansk og
få gode relationer. Jeg elsker fællesskabet med andre mennesker
fra mange forskellige steder i verden, og i mandeklubben lærer jeg
også meget om dansk kultur”,
fortæller Haile Goitom, der synes,
at der er meget stor forskel på
hans liv i Danmark og Eritrea.
”I Eritrea spillede jeg på fodboldlandsholdet. Derfor var der
mange, der kendte mig. Da jeg
kom til Danmark, blev jeg en

Edward Gomes

Haile Goitom

anonym person, og det var svært.
Sproget, kulturen og det meget
kolde vejr kan også være en
udfordring, og den danske kultur kan også være meget lukket”,
fortæller han.
”Men jeg oplever, at når jeg kommer i kirken, er der meget stor
åbenhed”, fortsætter Haile Goitom, der ud over fællesskabet i
Kvaglund Kirke deltager i
søndagsgudstjeneste og bibellæsning i Pinsekirken.
Haile Goitom går på sprogskole
tre gange om ugen og to gange
om ugen er han i praktik.
Desuden spiller han fodbold tre
gange om ugen, og fire aftener
om ugen deltager han i et eritreisk
online bøn- og bibelfællesskab.

sidste år. Jeg var næsten lige
kommet til Danmark, og det var
en god begyndelse at kunne deltage på sommerlejren. Der var et
meget spændende program med
bibelundervisning på forskellige
sprog, og der var mange forskellige aktiviteter og sport. Der var
også en aften med traditionel
musik og sange fra forskellige
lande”, fortæller Haile Goitom,
der oplevede et stærkt fællesskab på lejren.
Også Edward Gomes husker med
glæde tilbage på lejren, som han
deltog i for to år siden.
”Jeg synes, det giver et godt fællesskab, og man er sammen om
nogle fælles interesser. Børnene
elsker at komme på lejr og at
være sammen med en masse
andre børn. For mig er det meget
positivt og giver mig stor glæde”,
fortæller Edward Gomes, der ser
frem til årets lejr.

SPÆNDENDE SOMMERLEJR

Både Edward Gomes og Haile
Goitom har tidligere deltaget i
Den tværkulturelle kristne sommerlejr, og også i år er de tilmeldt
lejren, der er fuldt booket.
”Jeg fik mange nye bekendtskaber, da jeg deltog på lejren

Af Poul Martin Nielsen,
medarbejder ved Folkekirkens
Tværkulturelle Center i Ribe Stift
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GUDSTJENESTER I KVAGLUND KIRKE
AUGUST
Søndag d. 2. august kl. 8.30		

Georg Græsholt		

9. søndag efter Trinitatis

Søndag d. 9. august kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

10. søndag efter Trinitatis

Søndag d. 16. august kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

11. søndag efter Trinitatis

Søndag d. 23. august kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

12. søndag efter Trinitatis

Søndag d. 30. august kl. 10.30		

Georg Græsholt		

13. søndag efter Trinitatis

SEPTEMBER
Søndag d. 6. september kl. 10.30		
Rytmisk Friluftsgudstjeneste		
Jakob Wilms Nielsen

14. søndag efter Trinitatis

Søndag d. 13. september kl. 10.30

Jakob Wilms Nielsen

15. søndag efter Trinitatis

Søndag d. 20. september kl. 10.30

Jakob Wilms Nielsen

16. søndag efter Trinitatis

Søndag d. 27. september
Høstgudstjeneste				

Jakob Wilms Nielsen

17. søndag efter Trinitatis

Søndag d. 4. oktober kl. 10.30
Gospelgudstjeneste			

Georg Græsholt		

18. søndag efter Trinitatis

Søndag d. 11. oktober kl. 10.30		

Daniel Ettrup Larsen

19. søndag efter Trinitatis

Søndag d. 18. oktober kl. 10.30		

Jens Fischer-Nielsen

20. søndag efter Trinitatis

Søndag d. 25. oktober kl. 10.30
BUSK-familiegudstjeneste		

Jakob Wilms Nielsen

21. søndag efter Trinitatis

OKTOBER

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

