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Derfor er jeg aktivt medlem
af vores lokale kirke!
Jeg har altid gerne villet være en del af fællesskabet i Kvaglund Kirke, og i eftersommeren
blev jeg ”prikket” og spurgt, om ikke det var
noget for mig at stille op til menighedsrådet.
Det blev jeg både rigtig glad for og rørt over,
at nogle kunne se mig som en del af det.
Vores kirke har utrolig mange tilbud, som alle
kan gøre brug af. Der er tilbud til børn, unge,
familier og enlige. Jeg er gået ind i arbejdet for at
være med til både at styrke de aktiviteter, der er, og
komme med input til nye tiltag. Det har ofte undret
mig, at der ikke er flere borgere i Kvaglund, der gør
brug af kirkens tilbud. Derfor skal min opfordring
være: ”Kom nu frem, og prøv at kigge ind til en af
de mange aktiviteter der foregår!” Nogle har fortalt
mig, at de tror, vi sidder med foldede hænder og
beder til Gud hele tiden, dette er absolut ikke tilfældet.
At det nu også blev kirken, hvor jeg gerne ville
være med til at gøre en forskel, skyldes, at jeg ser
mig selv som et kristent og troende menneske.
Jeg er vokset op i et stærkt Indre Missionsk
hjem hos min mors forældre, og vi gik i kirke hver
søndag formiddag, og jeg gik somme tider også om
eftermiddagen. Jeg kunne ikke have forestillet mig
en bedre barndom!
Jeg har flere gange været i tvivl, om der findes
en Gud, da jeg tit har følt mig straffet. Som 2½
årig fik jeg polio og har haft diverse gener derfra.
I 1968 mistede jeg begge mine morforældre med
3 måneders mellemrum. Senere fik jeg konsta-
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teret sclerose, og pådrog mig en rygmarvsskade
i forbindelse med en operation. Jeg var ret langt
ude rent menneskeligt og følte, at Gud straffede
mig ved at forvolde mig så megen smerte. Jeg fik
dog hjælp i form af en støtteperson, der kom til at
betyde meget for mig. Jeg begyndte at frekventere
kirken og fik mit liv på skinner igen.
For mig er det vigtigt at forblive i folkekirken.
Skulle nogle sidde og tænke på udmeldelse af
folkekirken, så HUSK at fortælle det til den øvrige
familie, så de ikke står i en trist situation, f.eks. når
man er død og ikke kan blive bisat/begravet fra
kirken med en præst til at forrette handlingen.
Så tænk dig om en ekstra gang, inden du tager
en sådan beslutning.

Inga Bredgaard
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Rekordår for
folkekirken
2016 blev et rekordår for
folkekirken i Danmark. Godt
nok ikke på den måde, som
vi selv havde tænkt os. Året
2016 blev året med flest udmeldelser af det folkekirkelige fællesskab, så længe man
har ført statistik. Knap 25.000
danskere meldte sig ud.
Her i Kvaglund Sogn stod vi
for beskedne 5 af de 25.000 udmeldelser, men selvom det ikke
er borgere her i sognet, der har
meldt sig ud i stort tal, så får det
høje antal udmeldelser på landsplan os alligevel til at standse op
og tænke efter.
En af hovedårsagerne til de
mange udmeldelser, var Ateistisk Selskabs kampagne, hvor
de på bybusser i Århus spurgte
os danskere: ”Hvorfor tro på en
Gud?” Reklamerne førte videre
til hjemmesider, hvor man hurtigt
og enkelt kunne melde sig ud af
folkekirken.
Foreningen lykkedes med at få

en debat i gang om, hvorvidt det
giver mening at være medlem af
det folkekirkelige fællesskab og
betale til det, hvis man ikke rigtigt
bruger det, og ikke sympatiserer
med det, som sker i folkekirken.

GODT MED EN DEBAT
Kampagnen og de mange udmeldelser satte også en debat i
gang i medierne om folkekirkens
rolle i vores samfund som sådan.
En debat, som vi hilser meget
velkommen. Det er kun godt, at vi
som danskere opfordres til at tage
stilling til vores kirke. 75% af alle
danskere er stadig medlemmer af
den danske folkekirke. Det store
flertal af os er stadig medlemmer,
og det er derfor kun godt med en
debat om vores fælles kirke og
dens fremtid.

RELEVANT TALE OM TRO
Teaterchef Jon Stephensen
skrev i en artikel i Politiken d.
22. december sidste år: ”Giv os
troen tilbage!” Han henviser til en

undersøgelse, der viser, at kun
ca. 15% af os danskere mindst
en gang om ugen folder vores
hænder og formulerer en bøn til
noget, der er større end os selv.
Andre undersøgelser igen
viser, at vi danskere, for det store
flertals vedkommende, stadig tror
på noget ”mere mellem himmel og
jord”. Så måske har teaterchefen
en pointe i, at vi som folkekirke har
været for dårlige til at tale om tro
på en relevant og vedkommende
måde, og til at hjælpe vores
medlemmer med at forholde sig til
det ”noget”, som der altid er mere
af mellem himmel og jord.
I Kvaglund Kirke tager vi gerne
udfordringen op. Vores vision er
en kirke som livsforvandlende
fællesskab, fordi vi længes efter
et relevant og vedkommende
udtryk for tro, som sætter sig spor
i vores liv.
Jakob Wilms Nielsen,
sognepræst
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Aktuelle arrangementer
ÆGTESKABETS MYSTERIUM

Temadag om ægteskabet lørdag d. 20. maj kl. 9.30 – 15.00
sammen vil opdage
Velkommen til en dag med ægteskabet i centrum. En dag, hvor vi
oplæg, samtale,
mere af det mysterium, Gud har lagt ned i ægteskabet. Der vil være
enkeltpersoner vil
principper, hverdagseksempler og konkrete forslag. Både par og
fra Odense.
have udbytte af dagen. Oplægsholdere er Mette og Peter Højvig
Pris for deltagelse: 50 kr.
– senest 17. maj
Tilmelding til Margrethe Cæcar Bjerg: margrethe79@hotmail.com

PARKURSUS

I Kvaglund kirke afholder vi et parkursus over tre aftner med tid til hinanden og
undervisning. Kurset forløber over tre aftener d. 15/5, 29/5 og 12/6 2017.
Alle aftner starter kl. 18.30 med middag og slutter kl. 21.30. Vi har inviteret
undervisningskonsulent Søren Marcussen og par- og familieterapeut Steen Kruse til
at give input til samtaler om parforholdet.
Aftenerne vil være bygget op som en date med din partner. I vil sidde for jer selv og
spise middag sammen, hvorefter der bliver input og tid til samtale, hvert par for sig.
De tre ”dates” koster 600 kr. i alt inkl. middag.
Kontakt Margrethe Cæsar Bjerg for yderligere information om kurset,
samt tilmelding: margrethe79@hotmail.com. (begrænset antal pladser)

FAMILIEVENLIG SANKT HANS AFTEN

Fredag d. 23. juni
Vi tænder op i grillen kl. 17.30 og spiser sammen. Medbring selv
kød og tilbehør.
Der er leg for både børn og voksne, sang, båltale og snobrød. Alle
er velkomne.

SOMMEROASE I HORSENS 15. – 22. JULI

på Bygholm
En flok fra Kvaglund kirke tager igen i år på Oase-lejr, denne gang
der gratis
Landbrugsskole og Kursuscenter i Horsens. Torsdag d. 20. juli er
gæstedag. Der bliver arrangeret buskørsel fra Kvaglund kirke.
Se mere på www.kvaglundkirke.dk, når tiden nærmer sig.
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Projektchef i bydelsprojekt
”3-i-1”, Susanne Rønne, fortæller her om sit syn på – og
sit samarbejde med Kvaglund
kirke.
– Bydelsprojekt 3i1 har igennem mange år haft et fantastisk
godt og inspirerende samarbejde
med Kvaglund Kirke. Vi mærker
på alle måder, at Kvaglund
Kirkes medarbejdere og frivillige
er ildsjæle og brænder for deres
arbejde.
– Jeg opfatter Kvaglund Kirke
som en organisation med et stort
socialt engagement. Jeg er fuld af
respekt og beundring for kirkens
måde at møde borgerne på og
gennemføre gudstjenester og arrangementer, enten i kirken eller
i samarbejde med Bydelsprojekt
3i1 og andre interessenter, så
som Kvaglunddagen, International Dag, social og juridisk vejledning, oplæg om økonomi, Nem-id,
spar på el, vand og varme etc.
– Kvaglund Kirke formår, at
være rummelig og mangfoldig,
og favner alle borgere på tværs

af forskellige nationaliteter. Jeg er
selv døbt og konfirmeret, men har
ikke været medlem af folkekirken

i mange år, men har dyb respekt
for Kvaglund Kirkes virke og engagement, siger hun.
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SET PÅ

:

Det siger Kvaglund-borgerne
om deres lokale folkekirke
Vi spurgte på Facebooksiden
”Kvaglund er et godt sted at
bo” om medlemmernes holdning til kirken. Det kom der
følgende kommentarer ud af:
1. Folkekirken er det eneste, vi
som danskere (størstedelen) er
fælles om. Vi kan have forskellige
politiske holdninger, men grundstenen i folkekirken om fred i verden og kærligheden er vi enige om.
2. Det der foregår til en gudstjeneste opleves for mig meningsfyldt.
Desværre har jeg sjældent tid til
gudstjeneste på grund af arbejde og
min aktive og travle hverdag. Men
jeg ved, at den tid kommer igen.
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3. Alle har (tror jeg) brug for et
holdepunkt - måske især, når livet
gør ondt på den ene eller anden
måde, og der har vi den kristne
tro. At bede om hjælp af andre kan
være svært, men at bede til Gud er
noget, vi kan gøre til hver en tid og
alle steder.
4. Jeg synes, at folkekirken er
kold og så meget upersonlig, og
det gør, at det er svært at finde den
indre ro, jeg finder ved min tro.
5. Jeg kan godt lide at komme i
kirken, og især Kvaglund Kirke, for
det er aldrig kedeligt. Man bliver i
super godt humør :-). Jeg har været
der meget, da ungerne var små,

men tiden er bare mere knap nu.

6. Jeg og min familie har været
til gudstjeneste et par gange i
Kvaglund kirke, men det er ikke
dér, vi har vores daglige gang. Jeg
er “vokset op” i en frikirke og har
altid syntes, at folkekirken er alt for
stiv og rituel.
7. Da jeg som barn/ung var
meget aktiv KFUK’er og kom
jævnligt i kirken, syntes jeg, det
var meget relevant. Nu kommer
jeg sjældent, men nyder det, når
jeg er der. Måske mest roen og
fællesskabsfølelsen. Og jeg siger
til mig selv hver gang: Det vil jeg
gøre oftere.

- Jeg ønsker at leve i et land
med fred, hvor jeg ikke skal
være bekymret for mine børn
Hevidar fra Syrien er i praktik i Kvaglund kirke og i
Folkekirkens Tværkulturelle Center (FTC)
Hun er specielt tilknyttet ”Kvinder møder Kvinder”, som mødes
hver onsdag kl. 14 til 17. Jeg fik et
hurtigt interview, før Hevidar skulle
afsted for at hente en kurdisk
kvinde, som skal med i kvindeklubben for første gang.
Hvor længe har du boet i
Danmark?
– Jeg har boet her 1 år og 1
måned. Jeg er kommet til Danmark som familie-sammenført.
Min mand kom til Danmark 1
år tidligere, før børnene og jeg
kunne komme hertil, og vi igen
kunne være sammen som familie.
Hvad ønsker du dig af livet her
i Danmark?
– Jeg ønsker, at mine børn skal
få et godt liv. Jeg ønsker at leve i
et land med fred, hvor jeg ikke skal
være bekymret for mine børn. Et
land, hvor jeg ikke konstant skal
tænke: ”Hvordan går det i dag?”
og være bange hele tiden. Jeg
ønsker et godt liv for mine børn.
Jeg ønsker, at de skal få uddannelse. Jeg har selv gået i skole
til 4. klasse, men jeg vil gerne, at
mine børn får en bedre uddannelse. Måske de bliver læger, siger
Hevidar med et drillende smil.
Hvad ønsker du for dig selv?
– Det vigtigste er mine børn og
min mand. Mig? - Det er ikke så
vigtig med mig! Men jeg vil gerne
åbne en restaurant og sælge kurdisk mad eller kager. Det kræver

bare mange penge at starte,
og lige nu har jeg ingen, siger
hun igen, med sit karakteristiske
drillende smil. Jeg vil også gerne
lære at læse og skrive dansk, så
jeg kunne gå på VUC og tage en
9. klasse. Maja i kvindeklubben
hjælper mig med at lære at skrive
dansk.
Hvad oplever du som godt ved
at være med i Kvindeklubben?
– Jeg møder andre kvinder, og
jeg lærer mere dansk. Jeg har
lært at cykle. Det kunne jeg ikke
før, men nu har jeg lært det, og
jeg cykler meget med mine børn.
Jeg har et sted, hvor jeg kan
invitere andre kvinder med, så de

også kan lære dansk. Kvaglund
kirke hjælper meget, og hjælper
mange. Hvis der er noget, jeg ikke
kan læse, så hjælper de mig med
at forstå, hvad der står. I kvindeklubben kan jeg også få hjælp,
men jeg kan også give noget. Jeg
har lavet kurdisk arabisk mad. Alle
smagte på det og ville gerne have
opskriften. Jeg har fortalt om mit
hjemland og vores traditioner. Jeg
inviterer andre til kvindefest og til
”Kvinder møder Kvinder”, men
mange gange kommer de ikke.
Jeg tror, det er, fordi de ikke ved,
hvor godt det er at være der.
Inge Skjølstrup, sognediakon
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GUDSTJENESTER
I KVAGLUND KIRKE

MAJ		
7. maj kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

3. søndag efter påske

12. maj kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

Store Bededag

				Konfirmation
14. maj kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

4. søndag efter påske

				Rytmisk gudstjeneste
21. maj kl.10.30		

Jakob Wilms Nielsen

5. søndag efter påske

25. maj kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

Kristi Himmelfartsdag

28. maj kl. 10.30		

Georg Græsholt		

6. søndag efter påske

4. juni kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

Pinsedag

NB! 5. juni kl. 14.00		

Fællesgudstjeneste		

2. pinsedag

JUNI

				I Byparken
11. juni kl. 10.30		

Georg Græsholt		

Trinitatis søndag

18. juni kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

1. søndag efter trinitatis

25. juni kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

2. søndag efter trinitatis

2. juli kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

3. søndag efter trinitatis

9. juli kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

4. søndag efter trinitatis

16. juli kl. 10.30		

Georg Græsholt		

5. søndag efter trinitatis

23. juli kl. 10.30		

Georg Græsholt		

6. søndag efter trinitatis

NB! 30. juli kl. 8.30		

Georg Græsholt		

7. søndag efter trinitatis

JULI		

AUGUST
6. august kl. 10.30		

Georg Græsholt

8. søndag efter trinitatis

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

