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Endelig forår!
Blomster og træer springer ud. Der bliver tid
til at gå i haven. Der venter 5 fede feriedage.
Skønt! Er det derfor, kirken holder påske? Ja,
fejrer ligefrem.
Den kristne kirke, ud over hele verden, fejrer
påske, men hvorfor gør den det?
Skærtorsdag. Jesus tog brød og vin, velsignede
det og delte det ud til disciplene. Han sagde, at brødet var Hans krop og vinen Hans blod. Når de for
eftertiden spiser et brød og drikker vin i fællesskab,
skal de tænke på, at Jesus ønskede at dø for at
tilbyde tilgivelse for det, mennesker gør forkert mod
sig selv, andre og Gud.
Efter maden gik disciplene og Jesus ud i Getsemane have. Derude blev han taget til fange.
Langfredag. Dagen, hvor Jesus døde. Efter Han
havde været i forhør hos Pilatus og Herodes. Han
blev pisket og hånet. Bar korset op på Golgata og
blev hængt på det. Da Jesus døde, blev forhænget
i templet mellem det hellige og det allerhelligste
ødelagt fra øverst til nederst. Et synligt tegn, for at
vi skal forstå, at Gud har fjernet det, der skiller os
fra at være sammen med Ham.
Jesus blev, inden solnedgang, taget ned af
korset og lagt i en gravhule.
Påskedag – søndag. Nogle kvinder gik ud til
graven for at salve Jesus. Men Han var ikke dér.
Han var opstået! Jesus mødte kvinderne og sendte
dem tilbage til disciplene for at fortælle dem, at Han
var opstået og ønskede at møde dem.

fortæller om alle de steder Hans død og opstandelse er forudsagt i det gamle testamente. Da de
når frem, beder de Jesus om at spise sammen
med dem. Han tog brødet og velsignede det, og
først da vidste de, hvem han var. De løb tilbage til
Jerusalem og fortalte de andre disciple, at Jesus
er opstået.
Jesus gjorde aldrig noget forkert. Alligevel valgte
Han at tage straffen for det forkerte, vi gør, så vi
kan få fred med Gud. Fordi Jesus døde og opstod,
kan vi få lov til at være sammen med Gud altid –
det er derfor, vi i kirken fejrer påsken.
’Gud elsker mennesket så højt, at Han sendte
Jesus, for at alle, der tror på Ham, ikke skal fortabes, men må få det evige liv.’

Mai-Britt Christensen

2. påskedag – mandag. Denne dag fortælles
om to disciple, der er på vandretur. Jesus møder
dem på vejen. De genkender Ham ikke. Jesus

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.

LAYOUT
Henrik Engedal
www.engedal.it

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

Der er gudstjeneste hver søndag kl. 10.30,
med mindre andet er planlagt.

FOTOS
Gert Lorenzen Balle
Jakob Wilms Nielsen

Påske

i Jerusalem

Påsken i Jerusalem er noget
særligt. Jøderne fejrer ikke
jul, så deres store familiefest
er påsken. Her fejrer de, hvordan deres forfædre under
ledelse af Moses slap ud af
fangenskabet i Egypten.
Traditionen siger, at de måtte
forlade Egypten i al hast. De
nåede ikke at tage surdej med, så
de kunne bage hævet brød. Og
for at mindes det spiser religiøse
jødiske familier ikke gærbrød hele
den uge som påskefesten varer.
Jeg husker, at jeg min første
påske i Jerusalem skulle en tur i
supermarkedet. Her fandt jeg til
min fortrydelse ud af, at halvdelen
af hylderne var lukket med sort
plastic, så jeg kun kunne få
halvdelen af de ting, der stod på
min liste.

Ingen øl og cornflakes
Det viste sig, at det ikke kun
var gæret brød der var bandlyst,
men alt som havde korn i sig og
som derfor teoretisk kunne have
påbegyndt en gæringsproces.
Ingen cornflakes, ingen pasta,
ingen kager, og til min store fortrydelse ingen øl!
Til gengæld kunne man som
ikke-jøde være så heldig at blive
ejer af alle barskabe i kvarteret
i løbet af den uge, påskefesten
varede.
Fordi alkohol har været i en
gæringsproces, falder det ind
under kategorien gæret brød
(forstå det, hvem der kan). Det
betyder i teorien, at alle religiøse

jøder må sælge hele indholdet af
deres barskabe en gang om året.
Men hvis man nu er så heldig,
at have en nabo, som ikke er
jøde, så kunne man jo sælge hele
herligheden for, hvad der svarer til
1 krone, for så at købe det hele
tilbage igen, når påskefesten var
ovre.
Så ingen øl i supermarkedet,
men til gengæld kunne man blive
den heldige ejer af alle kvarterets
barskabe i en uge.

Jesus gør noget særligt
Jesus, som selv var jøde, fejrede påskefesten med sine disciple
den sidste aften inden sin død.
Skærtorsdag aften fejrer han
et traditionelt jødisk påskemåltid
med sine disciple. I løbet af måltidet brækkes tre stykker usyret
brød, som skal minde om udfrielsen fra slaveriet i Egypten.
Jesus gør noget særligt ved
traditionen med de usyrede brød.
I stedet for de traditionelle ord om
at huske udgangen fra Egypten,

siger han til sine disciple, at de fra
nu af skal tænke om brødet som
hans legeme, der skal gives for
dem, og at de skal fortsætte med
at spise det, men at de fra nu af
skal mindes ham.
Det kristne nadverritual, hvor
vi under gudstjenesten samles
omkring alteret og spiser et
stykke brød sammen, har rødder tilbage til dette sidste jødiske
påskemåltid, som Jesus spiste
med sine disciple.
Jøderne mindes befrielsen fra
slaveriet i Egypten. Vi mindes
hver søndag, og på en særlig
måde i den kristne påske, hvordan
Jesus befriede os fra syndens og
dødens magt over vores liv.
Hvis man er interesseret i at
vide mere om den kristne gudstjenestes rødder i det jødiske
påskemåltid, fejrer vi igen i år et
påskemåltid i kirken skærtorsdag
aften, hvor alle er velkomne.
Jakob Wilms Nielsen
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Aktuelle arrangementer
FAMILIEGUDSTJENESTE

Fastelavns-søndag d. 26. februar kl. 10.30
af tønden.
Man må gerne komme udklædt, og efter gudstjenesten slår vi katten

BABYSALMESANG

7. marts kl. 10.00 starter et nyt hold Babysalmesang.
Det er for babyer fra ca. 2 – 12 måneder sammen med en eller begge forældre.
Vi synger først i kirken ca. 1 time. Derefter er der kaffe og hyggesnak i salen.
Henvendelse: organist Yvonne Søndergaard Larsen, telefon 22 35 93 54 eller mail:
organist@kvaglundkirke.dk

GOSPELKIDS

Starter op igen onsdag d. 15. marts kl. 15.30
Det er sang, musik og dans med gang i for alle børn fra 0. til 4. klasse
trin. Vi synger
og danser hver onsdag kl. 15.30 – 16.30. Henvendelse: organist
Yvonne Søndergaard
Larsen, telefon 22 35 93 54 eller mail: organist@kvaglundkirke.dk

KIRKEKOR

e fra 5. klasse og
Onsdage kl. 16.30 – 17.45. Start 15. marts. For alle piger og dreng
e: organist Yvonne
opefter. Vi øver onsdage, og synger i kirken søndage. Henvendels
dkirke.dk
Søndergaard Larsen, telefon 22 35 93 54 eller mail: organist@kvaglun

MAD OG FÆLLESSKAB

Fredage d. 24. februar, 24. marts og 28. april kl. 17.30
Kom og oplev et hyggeligt fællesskab for alle aldre, med spændende mad og samvær
på tværs af kulturer. Tag en ret mad med, svarende til hvad du og din familie spiser, til
det store multikulturelle bord. Efter maden laver vi sjove aktiviteter for både børn og
voksne. Aftenen slutter i kirkesalen for dem, som har lyst til at tage del i det.

PÅSKEMÅLTID

Skærtorsdag aften d. 13. april kl. 18.00
efter jødiske
Som indledning til gudstjenesten vil vi spise påskemåltid sammen
sammen med
måltid
traditioner. Denne aften vil vi mindes, at Jesus spiste et sidste
lejlighed til at give
sine disciple. Alle er velkomne. Maden er gratis, men der vil blive
en gave til et velgørende formål.

”ÆGTESKABETS MYSTERIUM”

Temadag om ægteskab lørdag d. 20. maj ved Mette og Peter Højvig, Odense.
Der vil komme nærmere info i næste kirkeblad, men reserver allerede dagen nu.
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Hvad får man ud af et

Ægteskabskursus?
Helle og Søren har været
med på ægteskabskursus i
Kvaglund Kirke. Vi har spurgt
dem hvad de som par fik ud
af det.
– Vi var vilde med at være der,
begynder Helle.
– Der var et kort oplæg og der
var tid til hinanden. Vi snakkede
hele vejen derned i bilen, så var
der lagt op til, at man talte sammen dernede, og så snakkede vi
hele vejen hjem i bilen.
– Vi havde fået barnepige alle
aftnerne, så det var også lidt en
date for os. Men i modsætning til
f.eks. biografen, hvor vi bare ville
sidde ved siden af hinanden og
se på et lærred, så sad vi og så
på hinanden og fik gode snakke.
Det var godt for Helle at blive
mindet om, at et parforhold er noget, man kan arbejde på. Man kan
vælge kærligheden. I stedet for at
vente på, at den perfekte partner

skulle komme forbi, kan vi aktivt
vælge hinanden og forsøge at blive
den bedste partner for hinanden.
Også Søren glædede sig til at
komme afsted hver aften. Han
fremhæver, at det var godt at få
sat fokus på at være tydelig og
ærlig i kommunikationen med
hinanden.

Øver os i at sige pyt
Som han har sagt til Helle:
– Jeg kan ikke gætte, hvad
du føler indeni, du er nødt til at
fortælle mig det. Hvis du ikke
siger noget, så må jeg gå ud fra,
at alt er som det skal være.
Og så fremhæver han det fine
ved at øve sig i at respektere
hinanden og vores grænser, og
at vi øver os i at sige pyt, i stedet
for altid at ville tvinge vores vilje
igennem.
– Det gode var også, at vi
havde god tid til at snakke sammen, og at spørgsmålene også

hjalp os til at dele vores drømme
og ønsker med hinanden.

Skeptisk overfor kirken
Søren var på forhånd skeptisk,
fordi kurset foregik i en kirke,
men han fik alle sine fordomme
afkræftet, og hans bedste anbefaling er, at han gerne vil afsted
igen.
Både Helle og Søren fremhæver det, at de fik øvet sig i at
lytte aktivt til hinanden. Og så det
med at give udtryk for følelser, at
turde være åben og ærlig og ikke
forestille sig, at den anden kan
gætte, hvad der bor indeni.
Næste ægteskabsseminar starter
til april, så hold øje med kirkens
hjemmeside og invester i parforholdet, ligesom Helle og Søren!
Skrevet af Jakob Wilms Nielsen
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Johns Alpha-kursus
John Thede-Keats er oprindeligt englænder, men har boet i
Danmark i mange år. En dag,
da han var ude at gå en tur,
kom han forbi Kvaglund Kirke
og hørte sang og musik derindefra.
Han blev nysgerrig og kiggede
indenfor. Her blev han taget så
godt imod, at han kom igen.
I efteråret var han med på kirkens
Alpha-kursus og fortæller om det:
– Det blev en stor oplevelse.
Særligt fællesskabet var godt. Det
var godt at komme i gruppe med
de samme mennesker mandag
efter mandag, lære dem lidt bedre
at kende, og få lejlighed til at diskutere livets store spørgsmål i et trygt
og godt fællesskab. Og så var det
godt med fællesspisning og hygge
hver gang.
Når det kommer til indholdet af
aftnerne, fremhæver John aftenen
om Jesus. Han kunne godt lide den
rationelle tilgang til spørgsmålet
om, hvorvidt Jesus overhovedet
har levet, og om han var den, han
sagde han var.
– Det har givet mig nogle fornuftige grunde til at tro siger John.
Mange af mine venner går ikke
regelmæssigt i kirke som mig, men
nu har jeg fundet ud af, at der er
gode argumenter for kristendommen, som jeg kan bruge, hvis vi
kommer til at snakke om tro. Kristendommen er ikke en naiv tro på
en gammel bog, men der er gode
grunde for at tro.

Helbredelse gjorde indtryk
En anden aften der gjorde indtryk,
var aftenen om helbredelse i dag.
– Det var godt, at det var en fra
kirken, som selv havde personlige
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erfaringer med, at Gud havde grebet ind i hendes og andres liv. Det
viser, at troen ikke bare er noget,
man læser om i bøger, men at det
er en levende virkelighed i dag.

En ekstra familie
Den sidste aften, som John
fremhæver, er aftenen om kirken.
John er som sagt oprindelig fra
England, og meget af hans familie
bor derfor ikke i Danmark. Kirken
er blevet som en ekstra familie for
ham. Han kan godt lide at komme
der, og Alpha har givet ham tættere
relationer til andre i fællesskabet.
– Det er rart med fællesskaber
hvor man også kan tale om de helt

store ting i livet.
John slutter med at give Alphakurset sine varmeste anbefalinger.
Og den største anbefaling er
vel, at han selv er klar igen, næste
gang kirken kører Alpha.
Hold øje med kirkeblad og
hjemmeside for næste Alphakursus, og kom og mød John og få
en oplevelse som ham, med fællesskab, hygge og samtaler om de
største spørgsmål i livet.
Skrevet af Jakob Wilms Nielsen

Sprogcaféer på landkortet
Sprogcaféerne gør det lettere at være ny i Danmark.
Sprogcaféen er den vigtigste
vej til at blive integreret godt
i Danmark.
Med sproget kommer alle
mulighederne for et liv i vores
samfund, og vi er derfor rigtig
glade for at kunne tilbyde gratis
danskundervisning i sprogcaféen
hver torsdag fra kl. 15-17, som
et neutralt tilbud, så man kan
komme uanset religion. Med 7
frivillige undervisere og i gennemsnit 15-20 deltagere kører vores
sprogcafé i Kvaglund rigtig godt
fra torsdag til torsdag.

Fællesskab og venskab
Vi arbejder derfor på, at det
også skal blive sådan i andre byer
i Ribe Stift. Vi ønsker, at livet som
ny i Danmark bliver nemmere for
flere, og når man kan sproget,
fjernes en stor barriere. Samtidig
giver sprogcaféen også fællesskab og venskab, så nydanskere
og danskere lærer hinanden at
kende.
I år arbejder vi derfor ud i stiftet og ikke kun i Esbjerg. Vi har
siden september taget kontakt til
over 30 sogne og har fået udbredt
vores netværk, så vi har en idé
om, hvor flygtningene bor i stiftet,
og hvad deres behov er.

20 nye sprogcaféer
Vi håber i folkekirken at kunne
få startet op mod 20 sprogcaféer
på frivillige kræfter, og fire er allerede godt på vej.
Det er en meget udfordrende
proces, og det kræver kreativitet
at finde de rigtige tråde at hive i.

De sidste års flygtningestrøm
har været en vækkelse for kirken i
Danmark, og der skal nu nye initiativer til for at dække menneskers
behov i sognene.

Kirke i hverdagen
Kirken skal i nogle tilfælde
omstille sig for at være mere
åben overfor mennesker i sognet,
og blive til et sted, vi ikke kun
kommer i om søndagen, men et
sted hvor man kan få hjælp til
de udfordringer, man har i hverdagen, både som danskere og
som flygtninge.
Min stilling som volontør gør, at
jeg kan tage ud til sognene i stiftet
og give vejledning og materiale
til sprogcaféer, og når året så er

gået håber vi, at sprogcaféerne
kan fortsætte på de frivillige kræfter rundt i stiftet.
Vi gør derfor det vi kan i vores
arbejde for at få et stort netværk
og snakke sprogcafé i mange
sogne, men det er Gud, der har
den store plan og sætter gang i
ildsjælene, og vi kan ikke gøre
andet end at være klar til at hjælpe
og inspirere. Det har også vist sig,
at der allerede er taget initiativer til
arbejde for flygtninge flere steder,
end vi vidste af, så Gud arbejder i
stiftet, uanset hvad.
Maja Thomasen, volontør
Folkekirkens Tværkulturelle Center
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GUDSTJENESTER
I KVAGLUND KIRKE

FEBRUAR		
5. februar kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

Sidste søn. e. hellig 3 kong.

12. februar kl. 10.30		

Georg Græsholt		

Septuagesima

19. februar kl. 10.30		

Georg Græsholt		

Seksagesima

26. februar kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

Fastelavn

				(Familiegudstjeneste)

MARTS
5. marts kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

1. søndag i fasten

12. marts kl. 10.30		

Georg Græsholt		

2. søndag i fasten

19. marts kl. 10.30		

Flemming Rishøj		

3. søndag i fasten

26. marts kl. 10.30		

Georg Græsholt		

Midfaste

2. april kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

Mariæ bebudelsesdag

9. april kl. 10.30		

Georg Græsholt		

Palmesøndag

13. april kl. 18.00		

Jakob Wilms Nielsen

Skærtorsdag

APRIL		

				(Påskemåltid og gudstjeneste)
14. april kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

Langfredag

16. april kl. 10.30		

Georg Græsholt		

Påskedag

17. april kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

2. påskedag

23. april kl 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

1. søndag efter påske

30. april kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

2. søndag efter påske

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

