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Hvad handler din jul om?
Hvad er jul? Hvad handler julen egentlig
om? Spørger man forskellige mennesker om
dette, får man mange forskellige svar.
Nogle vil svare juletræer og gaver, risengrød og
flæskesteg eller julehjerter og sne. Andre vil svare
hygge med familien og en mulighed for at vise dem
omkring os, at vi holder af dem. I kristne sammenhænge vil svaret måske lyde, at julen handler om
Jesus, der blev født i stalden, Josef og Maria og
hyrderne på marken.
Men er det dét, julen handler om?
Der er en fantastisk julesang, som jeg elsker at
lytte til i december. Jeg synes, denne sang er så
skøn, fordi den minder mig om, at julen ikke kun
handler om krybben og stalden og hyrderne på
marken. Julen handler om, at Gud åbner døren til
Himlen, så vi kan møde ham og blive frelst. Den
handler om, at vores bønner bliver besvaret og
vores synder tilgivet. Kort sagt så handler julen om
Jesus!
Det kan være svært at huske på midt i den travle
julemåned. Vi bliver hurtigt revet med af gaveræset,
krybbespillene, julepyntningen og kagebagningen.
Men jeg tror, det er vigtigt, at vi husker på Jesus
midt i juletravlheden. Ikke på det lille barn, der sov
i en krybbe, men på den store konge, der kom for
at frelse os.
Jeg vil gerne udfordre dig til denne december at
huske på Jesus. Læs teksten til sangen og husk på
vores frelser, som det hele handler om.

Julen er mere end glitrende graner
Og skinnende sne
Julen er mere end tilvante vaner
Og gang om et træ
Julen er Jesus, Guds enbårne søn
Julen er Himmelens svar på din bøn
Julen er Jesus, julen er Jesus
Julen er mere end hellige minder
Om hyrder på vagt
Julen er mere end stjerner som skinner
I funklende pragt
Julen er Jesus, en frelser er født
Julen er Himmelens dør sat på klem
Julen er Jesus, julen er Jesus
Julen er mere end krybben og stalden
Og hyrder på vagt
Julen er mere end klokkernes kalden
Og klingende malm
Julen er Jesus, Guds sonofferlam
Lammet som bærer vor synd og vor skam
Julen er Jesus, julen er Jesus
Han er vor højtids indhold og kerne
Og dyreste skat
Han er den eneste lysende stjerne
I tidens nat
Jesus er trøsten for slægten som bløder
Jesus er håbet for mig når jeg dør
Jesus alene, Jesus alene
Ingvard Bødtker (min oldefar)

Sofie Bødtker
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Juleaften i børnehøjde
For nogle år siden skulle vi
holde juleaften hjemme hos
os selv for første gang. Dengang gik den yngste af vores
drenge stadig i børnehave, og
vi ville gerne have en juleaften
uden stress, med masser og
hygge og plads til vores børn.
Vi besluttede os for at strække
juleaften, så vi begyndte allerede
fra morgenstunden af. For os er
det ikke rigtig jul, før vi har været i
kirke. Vi fandt derfor en kirke, som
havde en formiddagsgudstjeneste
for familier. Det var en rigtig god
oplevelse, og vi var i julestemning
med det samme.
Efter kirke tog vi i skoven og
nød en god gåtur og medbragt
varm kakao. Vi hyggede os med
julegodter til eftermiddagskaffe,
og da solen var ved at gå ned ved
16-tiden, gik vi om juletræet og fik
gaver.

Så kunne børnene se lidt
julefilm, mens vi gjorde middagen
klar. Mandelgaven dette år var et
spil, som vi spillede med børnene,
inden de blev puttet, godt trætte
oven på en lang juleaften. Det var
en fantastisk jul!
For os er det blevet en tradition
at tage til formiddagsgudstjeneste
juleaften. Det giver en rolig dag

og mere tid til alle de andre gode
oplevelser denne dag. Vi har dog
savnet at komme til julegudstjeneste i vores egen kirke. Derfor
har vi, sammen med andre fra
kirken, taget initiativ til en familiegudstjeneste i Kvaglund Kirke
d. 24. december kl. 10.30.
Vi vil gerne give andre familier
mulighed for at starte julen med
julesange, juleevangelium og den
særlige julestemning, der er i en
kirke juleaften.
Gudstjenesten
bliver
en
blanding af det, vi kender fra en
klassisk julegudstjeneste, og så
lidt fornyelse og lidt særligt til
børnene. Vi håber, at vi får skabt
en ny god tradition i Kvaglund
Kirke, og at ung som gammel må
gå fra gudstjenesten med julelys i
øjnene og Guds fred i hjertet.
Vi glæder os til at se dig!
Af Margrethe Bjerg
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Aktuelle arrangementer
- Kom og vær’ med!

ADVENTSMARKED

ber
Traditionen tro afholdes det årlige adventsmarked lørdag d. 19. novem
s eller
tskran
adven
kl. 10 – 16 og søndag d. 20. november kl. 12 – 16. Køb årets
i tombola eller
adventsdekoration, smag på lækkerier fra andre lande, prøv lykken
n tilbyder lækre
quick-banko. Der er også mulighed for at få købt julegaver, og cafée
lig kickstart
anretninger, kage, risalamande, æbleskiver m.m. Kom og få en hygge
på julestemningen!

JULEKONCERT MED KVAGLUND KIRKES GOSPELKOR

Tirsdag den 22. november kl. 19.30 afholder Gospelkoret sin årlige Julekoncert.
Det bliver en festlig og levende koncert, hvor publikum også får lov til at synge
med på de dejlige julesange. Gå ikke glip af denne fantastiske og stemningsfulde
oplevelse! Koncerten er gratis, men der vil blive mulighed for at give en gave til et
velgørende formål.

HEDELUND ADVENTSFESTER

Onsdag d. 7. og torsdag d. 8. december, begge dage kl. 13.30
Adventsfesterne begynder med gudstjeneste i kirken. Efterfølgen
de er der
kaffebord med lagkage og adventshygge. Adventsfesterne er tilrette
lagt for beboere
på Områdecenter Hedelund, men alle interesserede er velkomne.

FELLOWSHIP MEAL / FÆLLESSPISNING

til hvad du og din
Fredag d. 27. januar kl. 18 – 20. Tag en ret mad med (svarende
skab og socialt
familie spiser) og stil den på det store multikulturelle bord. Mad, fælles
.
samvær på tværs af kulturer. Aftenen afsluttes med en andagt i kirken

HVAD MENER DU OM GUDSTJENESTERNE
I KVAGLUND KIRKE?

Det kan du komme og give dit bud på, når Gudstjenesteudvalget
inviterer til evaluering af gudstjenesterne søndag den 29. januar 2017 efter gudst
jenesten, dvs.
omkring kl. 12.15. Vi vil rigtig gerne høre de forskellige kirkegænge
res mening om
bl.a. hvordan man føler sig budt velkommen, tiltaget med gudstjenest
eledere,
rytmiske gudstjenester og meget andet. Vi lover ikke, at alle kan
få deres ønsker
opfyldt, men alle er velkommen til at give deres mening til kende.
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Kvaglund Kirkes Gospelkor
Jesper troede absolut ikke at det ville være noget for ham at synge i
gospelkor – eller at han ville være god nok. Men det var han.
– Jeg troede absolut ikke at
det ville være noget for mig,
eller at jeg ville være god nok
til at være med i et kor – og
da slet ikke et gospelkor. Jeg
var sikker på at min tid blev
brugt fornuftigt med arbejde
og spejder, og jeg prioriterede
masser af fritid.
Men da det efter godt 2 års
plageri endelig lykkedes for en
veninde at få mig med til en af
korets koncerter som tilskuer, var
jeg solgt på stedet!
Kvaglund Kirkes Gospelkor var
et livligt og velsyngende kor, der
virkelig fik publikum i bevægelse.
Jeg havde forventet en hel anden
stil, men deres fangede mig med
det samme.
Koret består af en god flok på ca.
90 sangere, der med sine vidt forskellige baggrunde og erfaringer
synligt viser interesse og respekt for hinanden. En flok, der
ivrigt giver den gas i stemme og
bevægelse foran publikum.

Den lille er den højeste

Koret ledes af Lydiah Wairimu
fra Kenya, der på trods af hendes lille højde formår at være
den højeste af os alle. Hendes
stemme, armbevægelser og
væsen indbyder kun til én ting:
fantastisk stemning og respekt.

Der er liv og glade dage til gospelgudstjenesten. (arkivfoto)
Lydiah kan høre hver en tone
fra hver enkelt sanger, og med et
lille kækt blik fra hende ved man,
at der lige skal rettes ind. Hun
selv er en vidunderlig sangerinde,
og har hele 8 kor at holde styr på
– men det mærkes sjældent, at
hun er en travl kvinde.

Det er ren
“The Julekalender”

At hendes sprog ikke altid er
sammensat af 100% dansk – og
at det bliver blandet godt og grundigt med vestjyske udtryk – tager
ofte 5 minutter ud af tidsplanen,
da alle lige skal have grinet af og
tørret øjnene. Alene samspillet
mellem vores pianist Benny og
Lydiah er underholdning på højde

med ”The Julekalender”.

Stærkt sammenhold

Nu har jeg været med i mere
end 4 år og har efterhånden
måttet indse, at der jo nok
alligevel er noget ved det der
sang.
Man længes efter at komme til
øveaftener og man konkurrerer
ligefrem om at melde sig først til
koncerterne. Man mødes ofte i
god tid til et arrangement for lige
at få noget aftensmad eller en
hyggelig naturoplevelse.
Sådan er det jo nok i de fleste
foreninger, men jeg føler meget
for dette kor og dets budskab –
både for hvad vi giver publikum,
men bestemt også hvad vi giver
hinanden i koret.
Kirken er et fremragende samlingssted for alle typer og aldre,
og det er nok også det der gør,
at man føler sammenholdet i det
fantastiske kor.
Af Jesper Christensen
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Min bedste jul

Vi har sendt konfirmanderne i byen for at høre om
Kvaglund-borgernes bedste juleminder.

En mand fortæller, at han aldrig
havde brudt sig om julen, da han
syntes, den var så falsk, fordi
det kun handlede om at overgå
hinanden med gaver. Så en
juleaften lejede han en hytte ude
i skoven, hvor han kunne være
alene juleaften. Det var den mærkeligste juleaften, han nogensinde
havde prøvet, og fra den aften,
lovede han sig selv, at han aldrig
nogensinde ville holde jul uden sin
familie igen. Hans budskab var, at
gaverne ikke betyder så meget,
hvis de er købt, og at familien altid
er det vigtigste!

Nathalie husker særligt den jul, hvor
hun sidst havde muligheden for at
holde jul med sin familie i Polen.

En andens bedste minde fra
en juleaften var, da hun og ca.
i
80 andre mennesker holdt jul
Kvaglund Kirke. Alle de mennesker fra så mange forskellige
lande og baggrunde, det var
hendes bedste juleminde.

Anette husker særligt, hvordan hun som barn glædede sig helt vildt til
juleaften. Dengang var der kun én gave til hver under træet, så man glædede sig meget til at få lov at se, hvad der var i GAVEN. Hun husker særligt
et år, hvor hun fik et fint puslespil i rigtigt træ, som hun blev meget glad for.

For en var de bedste juleminder forbundet med at holde
jul sammen i flere generationer. Det var spændende at
høre om, hvordan bedsteforældrenes liv var anderledes
end hans var. Derudover var de bedste juleminder forbundet med at være sammen i den nære lille familie.
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En skulle for mange år
siden holde juleaften
med sine små børn. De
små børn ville gerne
have kartoffelmos og
røde pølser til aftensmad, så det fik de så
som en lille gave. Så
kom naboen ind. Hun
skulle låne en proptrækker, og ser maden, og
tror at de er så fattige,
så de ikke har råd til julemad. Naboen kommer
så ind med and og det
hele, selvom de jo ikke
var spor fattige.

hans morfar skulle
Mathias fortæller om den jul, hvor
om på terrassen,
være julemanden. Men på vej
i stuen, falder han
hvorfra han kunne komme ind
i løbet af dagen,
over det træ de har fældet i haven
finder ham. Siden
og ligger der, til de kommer ud og
julemanden.
den dag har Mathias ikke troet på

Giv dig rig!
Hvordan bliver jeg rig? Hvad er rigdom og kan jeg gøre andre rige?
Jeg talte med min datter på
8 år om, hvad rigdom er. Hun
sagde, at kærlighed er en langt
større rigdom end penge. Hun
nævnte en hel række ting,
man kan være taknemlig for
her i livet, selvom man måske
ikke har så mange penge.

Giv din tid

Noget af det bedste, vi kan give
til hinanden i dag er tid. Tid til at
være sammen, tid til at lytte til
hinanden og hjælpe hinanden. Vi
lever i en fortravlet tid, hvor nogle
pisker rundt for at nå så meget
som muligt, og andre sidder rigtig
meget alene og har ikke noget at
få tiden til at gå med.

Giv af dig selv

Du har uendelig stor værdi,
fordi du er skabt af Gud, og du har
betydning for andre mennesker.
Du kan med små ting gøre en
stor forskel i andre menneskers
liv. Vi kan være gæstfrie overfor
fremmede, som kan blive vores
venner. Vi kan give af vores tid,
penge og omsorg til mennesker,
vi ikke kender. En kvinde fra

et asylcenter fortalte mig, hvor
meget det betyder for hende, at
hun er blevet mødt med smil fra
de lokale, når hun går rundt i byen.
Et lille smil kan være begyndelsen
på en relation, et venskab.

Prøv at tage imod
kærlighed

Jeg synes det kan være svært
at få sagt, at man har brug for
hjælp. Det er lettere at være den,
der giver end den, der modtager.
Selvom vi kan glæde mange
ved at give af vores tid og andre

ressourcer, så tror jeg vi skal
lære også at tage imod. Der er
ikke nogen, der er uafhængige
af andre. Vi har alle brug for, at
nogen elsker os, eller i det mindste er glade for at være sammen
med os. Vi får det dårligt, hvis vi
isolerer os fra andre mennesker.

Min største rigdom

Selvom jeg kan nævne en lang
liste med ting og personer, jeg
er taknemlig for og glad for, så
har jeg en rigdom, som er endnu
større. Det, at jeg har fået lov til at
lære Gud at kende, er min største
rigdom. Han har sat mig fri til at
leve, ikke kun for mig selv og ikke
kun for andre.
Han har givet mit liv værdi. Og
alt andet, han har givet mig, er en
gave fra ham. Jeg har oplevet, at
jeg bliver rig af at give noget af det
videre, som jeg har fået fra ham.
Daniel Ettrup Larsen
Stiftspræst for Folkekirkens
Tværkulturelle Center, Ribe Stift
www.ftc-ribestift.dk
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GUDSTJENESTER
I KVAGLUND KIRKE

NOVEMBER		
6. november kl. 10.30
Georg Græsholt &		
				Jakob Wilms Nielsen
13. november kl. 10.30 Jakob Wilms Nielsen
20. november kl. 10.30 Jakob Wilms Nielsen
(Rytmisk gudstjeneste
27. november kl. 10.30 Georg Græsholt		

Alle helgens dag
25. søndag efter trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i advent

DECEMBER
4. december kl. 10.30
11. december kl. 10.30
18. december kl. 10.30
24. december kl. 10.30
(Familiegudstjeneste)
24. december kl. 16.00
25. december kl. 10.30
26. december kl. 10.30

Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen
Georg Græsholt		
Jakob Wilms Nielsen

2. søndag i advent
3. søndag i advent
4. søndag i advent
Juleaften

Georg Græsholt		
Jakob Wilms Nielsen
Jakob Wilms Nielsen

Juleaften
Juledag
2. juledag

Jakob Wilms Nielsen
Georg Græsholt		
Jakob Wilms Nielsen
Georg Græsholt		

Nytårsdag
1. sønd. e. helligtrekonger
2. sønd. e. helligtrekonger
3. sønd. e. helligtrekonger

Jakob Wilms Nielsen

4. sønd. e. helligtrekonger

JANUAR		
1. januar kl. 14.00		
8. januar kl. 10.30		
15. januar kl. 10.30		
22. januar kl 10.30		
(Rytmisk gudstjeneste)
29. januar kl. 10.30		

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

