Livsforvandlende fællesskab

Forandret gennem
et Alpha-kursus
Jeanet, Edward og Charlotte anbefaler
alle Alpha-kursus. Det gør Karin også.
Læs mere om hendes oplevelse på side 3.
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En Alpha-aften er: Side 5
Hvor kommer Alpha-kursus fra? Side 6
Kontaktfamilie for en nydansker Side 7

Hvorfor tro på en Gud?
Sådan spurgte Ateistisk Selskab os danskere
i foråret. Med store bannere på bybusserne i
Århus satte de spørgsmålstegn ved, hvorfor
man i det hele taget skulle tro på en Gud.
Kampagnens mål var at få flere til at melde sig
ud af folkekirken, og mange kirkefolk følte sig derfor
trådt lidt over tæerne.
Jeg synes I virkeligheden, vi skal byde spørgsmålet velkommen. Vi taler generelt alt for lidt om
tro. Tro er blevet lidt tabu. En personlig ting, som
man kun snakker med sine allernærmeste om.
Så tak til Ateistisk Selskab for at sætte tro på
dagsordenen.
Når det er sagt, så synes jeg, måden spørgsmålet er formuleret på er lidt dum. Det bliver sådan
lidt: Hvad får jeg ud af det? Hvorfor skulle jeg tro på
Gud? Hvad giver det mig?
På kampagnens hjemmeside, udmeldelse.dk,
fylder det økonomiske argument for at melde sig
ud en del.
Der er penge at spare ved ikke at tro på Gud.
Nærmere betegnet 133.000 kr. Det er åbenbart
ifølge foreningen det, en gennemsnitlig dansker
betaler i kirkeskat i løbet af et helt liv.
Så spørgsmålet bliver lidt: Hvad får du ud af at
tro på Gud? Er det dine 133.000 kr. værd?
Men sådan fungerer det i virkeligheden slet ikke.
Ingen af os, der tror på Gud, har sat os ned og lavet
en for og imod liste, inden vi besluttede os for, om
vi ville tro eller ej.
Jeg tror, fordi jeg ikke kan lade være. I min
søgen efter sandhed og mening er jeg indtil videre
kommet frem til, at der findes en Gud.
Det betyder ikke, at mit liv så er en dans på
roser. For den Gud, jeg tror på, er ikke en gammel

mand med hvidt, langt skæg, en julemand eller en
tryllekunstner, som tryller alle mine forhindringer af
vejen for mig.
Men jeg tror, at der er en levende, personlig
virkelighed, som står bag alting, og oplever, at jeg
kan stole på ham.
Så tak til Ateistisk Selskab for at sætte spørgsmålet om tro på dagsordenen. For at hjælpe os
med at få gjort op med tabuerne om tro og Gud og
få gang i samtalen.
En åben samtale om tro og tvivl, om hvorvidt
der eksisterer en Gud, om hvem Jesus var, og om
hvordan man følger ham i dag.

Jakob Wilms Nielsen
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Forandret gennem
et Alpha-kursus
En tidligere Alpha-deltager fortæller om hvordan det fik
betydning for hende at deltage i et Alpha-kursus.
Vi har interviewet Karin Skjøth
om hendes oplevelser med
Alpha.
Hvad fik dig til at melde
dig til Alpha?
- Jeg havde set annoncer for
Alpha-kursus i Kvaglund Kirke, og
jeg var nysgerrig efter at få mere
viden om den kristne tro.
Hvad håbede du på
at få ud af det?
- Jeg håbede at blive lidt klogere
på, hvad der virkede så dragende
på mig, at jeg, som ellers ikke
var fast kirkegænger, pludselig
var blevet det. Og så var der jo
lige spørgsmålet om, hvordan er
man rigtig kristen? – Er der mon
en opskrift eller en bestemt vej
at gå? – Er det noget, der er forbeholdt særlige mennesker? Jeg
fandt ud af, at bare det at have
tro på størrelse med det mindste
frø, et sennepskorn, var nok. Og
at der ikke kun findes én opskrift
på at komme til at tro, men vejene
dertil er forskellige for os alle. Jeg
lærte, at troen ikke er forbeholdt
særlige mennesker, men gives til
én, blot man har ønsket om at tro.
Hvilken betydning havde det
for dig at være med på Alpha?
- Alpha har været meget medvirkende til, at jeg oplever mig som
værende en del af fællesskabet i
menigheden i Kvaglund Kirke.
Det er en følelse af fællesskab

med nogle herlige, seriøse og
sjove mennesker, der ikke er min
kødelige familie, men mennesker
jeg holder af på en helt særlig
måde.
Har Alpha ændret
noget i dit liv?
- Stort JA. Som årene er gået
kan jeg mærke, at grundstenen
blev lagt til en fantastisk vandring
med Gud, Jesus og Helligånden
ved min side. Det lyder godt nok
højt og flot, men det er det slet
ikke. Mit liv er blevet mere enkelt
og nærværende. Jeg ved, Gud
holder af mig. Til ham kan jeg
overdrage bekymringer, og af ham
kan jeg få vejledning i mange ting.

Alpha har været medvirkende til,
at mit daglige liv er fyldt med stor,
stor glæde, frihed, enkelhed og
tryghed.
Hvad var det bedste ved Alpha?
- Fællesskabet. Vi startede
med at spise sammen. Det er
bare en god måde at starte en
aften på. Undervisningen og de
spændende snakke, hvor ingen
spørgsmål er forkerte. Emnet om
bøn, en samtale med Gud, har
betydet meget for mig. Ligesom
det at lære Bibelen at kende.
- Og ikke at forglemme, at der
altid blev indledt med dagens vits.
Af Inge Skjølstrup
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Aktuelle arrangementer
- Kom og vær’ med!

MENIGHEDSLEJR

i Bramming.
Lejren afholdes d. 19. – 21. august på Sydvestjyllands Efterskole
.
Man er også velkommen til at deltage en formiddag eller eftermiddag
tes, eller
Program for lejren ligger på bordet i kirkens foyer, hvor det kan afhen
68 57 85.
61
n
yderligere oplysninger ved henvendelse til Margrethe Bjerg, telefo

”ELSK KVAGLUND”

Vi pynter torvet op til Kvaglunddagen. Søndag den 28. august efter Gudstjenesten,
ca. kl. 12.00, maler vi hele torvet. Alle kan være med, og vi håber rigtig mange
Kvaglund-borgere vil møde op. Når vi er færdige (omkring kl. 15) er der kaffe og
kage til alle, der har deltaget.

KVAGLUNDDAG

Lørdag den 3. september er det Kvaglunddag. Hele torvet er afspæ
rret, og der er
i stedet opsat boder, hvor man kan købe lækker mad og tusindvis
af ting og sager af
enhver art. Naturligvis er Kvaglund Kirke også rykket ud på torvet
med café og mange
forskellige gratis tilbud. Kvaglund Kirkes Gospelkor vil synge på scene
n.

ALPHA-KURSUS

us.
Mandag d. 5. september er første aften på det nye Alpha-kurs
før. Men hvad er
Der diskuteres næstekærlighed, tro og religion i medierne som aldrig
man så forestille
det nu vi tror på? Findes der en Gud, og hvis der gør, hvordan skal
om tro, Gud og livet.
sig ham? Alpha er et frirum til at stille alle vores gode spørgsmål
oplæg om et
Hver aften er bygget op af de tre elementer: spisning/fællesskab,
være med.
centralt emne i den kristne tro, og til sidst gruppedebat. Alle kan
Tilmelding til Inge Skjølstrup, telefon 30 54 10 66.

FÆLLES SPISEAFTENER

9. september og 14. oktober. Tag lidt mad med til et fælles bord.
Vi spiser sammen,
laver noget sjovt og slutter af i kirken. Alle er velkomne, uanset alder,
hudfarve,
nationalitet eller religion. Det bliver bare skønne aftener, hvor vi fejrer
fællesskabet.
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På Alpha starter man med at hygge sig sammen med aftensmad. Der vil være god tid til både at få spist
og at få talt sammen med sidemanden.

En Alpha-aften er:
- en hyggelig aften med mulighed for at udveksle meninger
- fuld af god mad og muligheder for at skabe nye venskaber
- en mulighed for at høre kristendommens forslag til meningen med livet
Du har læst lidt om vores
Alpha-forløb i denne udgave
af kirkebladet, og nu tænker
du muligvis, men hvad er
Alpha? Og hvis jeg tilmelder
mig, hvad vil jeg så blive
udsat for?
Vores Alpha-forløb løber henover 10 mandag-aftener. De varer
ca. 2 ½ time fra kl. 18.30-21.00.
En aften har tre dele: spisning,
tale og samtale. Alle tre dele er
lige vigtige, og derfor opfordrer vi
alle deltagere til at være med hele
aftenen hver gang.
Vi starter med at hygge os
sammen med aftensmad. Der vil
være god tid til både at få spist og
talt sammen med sidemanden,
så vi får mulighed for at kende
hinanden på en anden og mere

afslappet måde. Maden plejer
altid at være lækker og vil koste
25 kr. per gang.
Efterfølgende vil der være en tale
om dagens emne. Emnerne omhandler kristendommens forslag
til, hvad meningen med livet er,
og er derfor sammenlagt også
en kort indføring i kristendommens kerne. Talerne vil være
’almindelige’ mennesker og ikke
eksperter i kristendom, derfor vil
forklaringer også være ukomplicerede og relevante for alle. To
af aftenerne vil vi dog få besøg
af hhv. Jakob Wilms Nielsen og
Georg Græsholt, som begge
er præster i kirken. MEN de har
begge lovet at beherske sig J
Talen vil vare ca. 30 min. Der
vil selvfølgelig være mulighed for
at stille spørgsmål, hvis man er

usikker på, hvad en taler mener.
Selve diskussionen venter
vi dog med, til efter vi har sendt
dagens taler hjem. Her deler vi os
i grupper på ca. 8-10 personer.
Grupperne vil være de samme
hver gang, fordi vi så vil kende
hinanden bedre og dermed også
få en mere levende diskussion,
hvor de stille af os også tør være
ærlige og åbne. Under samtalen
vil vi selvfølgelig finde tiden til at
få både kaffe og lidt sødt til ganen.
Vi slutter aftenen af præcist kl. 21.
Jeg håber, vi ses til Alpha
mandag den 5 september, og jeg
glæder mig allerede.
Venlig hilsen Birthe Marie
Rasmussen
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Hvor kommer
Alpha-kursus fra?
For ca. 25 år siden fik en gruppe mennesker i en Church of England kirke
i London en god ide (Church of England er den engelske ”folkekirke”).
Deltagelsen til flere af deres
regulære søndagsgudstjenester var efterhånden nede på
en lille håndfuld, og de besluttede sig derfor for at prøve
noget andet.
Over 10 aftner spiste de sammen en lille gruppe mennesker og
havde et kort oplæg om centrale
grundsandheder i den kristne
tro efterfulgt af en åben gruppedialog.
De kaldte det Alpha, og jeg tror
ikke, de i deres vildeste fantasi
forestillede sig, hvad de havde
startet.
I dag, 25 år senere, mener
man, at omkring 25 millioner
mennesker på verdensplan har
været på et Alpha-kursus.
Det hele startede som sagt i en
lille, helt almindelig ”folkekirke” i
London.
I 1990 fik kirken ny præst
i Nicky Gumbel, og derefter
begyndte Alpha for alvor at tage
fart.
I 1991 var der 4 forskellige
Alpha-kurser at vælge imellem i
hele England. Bare 4 år senere
i 1995 var der 2005 forskellige
kurser. I 1998 var der over 10.000
Alpha-kurser i England.
I dag er der som sagt over 25
millioner mennesker på verdensplan, der har været på Alphakursus, og Alpha findes i over 150
forskellige lande og på mere end
100 forskellige sprog.
Frontfiguren for efterårets
globale Alpha-kampagne er den

Man mener, at omkring 25 millioner mennesker på verdensplan har
været på et Alpha-kursus.
verdenskendte ”explorer” Bear
Grylls (Englands svar på B.S.
Christiansen), som på plakater
og TV-spots fortæller om sit livs

”En del af hemmeligheden bag succesen,
er den uformelle atmosfære med måltidsfællesskab, et oplæg om
grundsandhederne i
den kristne tro og til
sidst en fri og åben
gruppediskussion, hvor
alle kan være med uanset tro og baggrund.”
største eventyr: At han var på
Alpha-kursus, hvor han blev udfordret til at udforske troen på Gud.
Også i Danmark har mange
tusinde været på et Alpha-kursus.
Alpha Danmark, som står for den

danske del af efterårets globale
Alpha-kampagne, har sat som
mål at holde Alpha-kurser 300
forskellige steder i Danmark i
løbet af efteråret.
En del af hemmeligheden
bag succesen, er den uformelle
atmosfære
med
måltidsfællesskab, et oplæg om grundsandhederne i den kristne tro og
til sidst en fri og åben gruppediskussion, hvor alle kan være
med uanset tro og baggrund.
Vi har i Kvaglund Kirke meldt os
som en af de 300 kirker, der holder
Alpha-kursus dette efterår, og det
er vores håb, at rigtig mange vil
tilmelde sig og blive en del af den
voksende verdensomspændende
bevægelse af mennesker, der har
prøvet Alpha.
Jakob Wilms Nielsen

Kontaktfamilie
for en nydansker
Erik Voldsgaard Jakobsen og hans hustru Birgitte er blevet kontaktfamilie for en nydansker, Germay Inday fra Eritrea. Her fortæller de om,
hvad det betyder at være kontaktfamilie og at have en kontaktfamilie.
- Jeg er uddannet diakon og
socialpædagog, og jeg har
hele mit liv arbejdet med mennesker, fortæller Erik.
Birgitte og jeg har 4 børn
og 10 børnebørn, som fylder
rigtig meget i vores tilværelse.
Desuden er vi døgn-plejefamilie
for et multihandicappet barn.
Jeg har mine rødder i Folkekirken med tilknytning til Indre
Mission og KFUM. Desuden har
jeg mange fritidsinteresser, bl.a.
som danseinstruktør i swing og
rock’n’roll.
Igennem mange år har jeg
været i kontakt med unge mennesker, så det var ganske naturligt
for os at blive kontaktfamilie. Vi
sagde ”Ja” til Germay, og han
sagde ”Ja” til os, og i løbet af kort
tid blev Germay en del af vores
familie.
Mit første argument for at sige
ja er min kristne tro og det at se et
menneske bag ved kærlighedsbuddet.
Nu har vi været Germays
kontaktfamilie i 2 1/2 år, og vores
børn har fuldstændig accepteret
ham som en af familien. Vores
børnebørn elsker Germay rigtig
højt.
Vi har sammen været på
campingtur, ferie, familiefester,
barnedåb, ja, Germay er virkelig
blevet en del af familien. Vi er
ofte sammen, spiser sammen og
snakken går livligt.

Kunne du/I være interesseret i at blive kontaktfamilie, så ring til Poul
Martin, tlf. 52 40 40 87.
Vi ved, at mange flygtninge har
store udfordringer, og vi forsøger
at hjælpe, hvor vi kan, hvilket ikke
er spor svært, for vi er virkelig
kommet til at holde af Germay.
Han beriger os med så meget.
Han er en fantastisk fortæller og
beretter levende om sin fortid i
Eritrea.
Germay fortæller: - Jeg elsker
min kontaktfamilie meget højt og
kan lide dem alle sammen.
Det bedste ved at få en kontaktfamilie er, at man lærer at forstå
den danske kultur. Jeg er kommet
i kontakt med mange af deres
venner og familie. De har hjulpet
mig med det danske sprog, men
også tusindvis af andre ting, som
har været fremmede for mig.
Jeg holder meget af at lege
med deres børnebørn. Somme

tider ser jeg også efter deres plejebarn, og jeg har slået græs for
Eriks nabo, så jeg føler, jeg kan
gøre gavn.
Skrevet af
Poul Martin Aalling Nielsen

7

GUDSTJENESTER
I KVAGLUND KIRKE

AUGUST		
7. august kl. 10.30		
Jakob Wilms Nielsen
11. søndag efter trinitatis
14. august kl. 10.30		
Jakob Wilms Nielsen
12. søndag efter trinitatis
21. august kl. 10.30		
Georg Græsholt		
13. søndag efter trinitatis
(På Sydvestjyllands Efterskole i Bramming. Bus fra kirken)
28. august kl. 10.30		
Jakob Wilms Nielsen
14. søndag efter trinitatis

SEPTEMBER
4. september kl. 10.30
Georg Græsholt		
(Rytmisk Gudstjeneste)

15. søndag efter trinitatis

11. september kl. 10.30
18. september kl. 10.30
25. september kl. 10.30

Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Georg Græsholt		

16. søndag efter trinitatis
17. søndag efter trinitatis
18. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen

19. søndag efter trinitatis
20. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen

21. søndag efter trinitatis

Georg Græsholt		
Jakob Wilms Nielsen

22. søndag efter trinitatis
23. søndag efter trinitatis

Georg Græsholt		

Alle Helgens dag

OKTOBER		
2. oktober kl 10.30		
9. oktober kl 10.30		
(Rytmisk Gudstjeneste)
16. oktober kl. 10.30
(Gospelgudstjeneste)
23. oktober kl. 10.30
30. oktober kl. 10.30
(BUSK-Gudstjeneste)

NOVEMBER
6. november		

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

