AUGUST • SEPTEMBER • OKTOBER / 2018

Livsforvandlende fællesskab

Kom og hør
et rigtigt fangekor
Læs mere på side 3

Udtryk for tro? Side 2
Alle har ret til at stille de store spørgsmål i livet Side 5
En kirke med liv i Side 6
Kvaglund Safari Side 7

Udtryk for tro?
Fodboldfeberen har været over os i sommerens løb. VM bragte flere store dramaer. Kampe
med mange mål, favoritter der røg tidligt ud,
kampe der blev afgjort i sidste minut. Alt det
som får de store følelser frem på både godt
og ondt. Glæde, skuffelse og alt indimellem.
En tendens, som har udviklet sig i løbet af de
senere slutrunder, er, at flere og flere af spillerne
giver udtryk for deres tro og religion. Som når
Mohammed Salah, Egyptens store stjerne, knæler
ned i en muslimsk bedestilling for at takke Gud for
det mål han lige har scoret. Eller når Neymar eller
Messi retter begge fingre imod himlen for at fejre
deres mål. Der går nærmest ikke en sydamerikansk
spiller på banen uden, at de først slår korses tegn
for deres bryst.
Tro og religion er noget helt naturligt for flertallet
af fodboldspillere til en slutrunde, men det virker
ikke til at fylde noget særligt for os danskere. Der
er ingen af vores spillere, der slår korsets tegn når
de går på banen, eller sender et blik imod himlen
når de har scoret et mål. Det er ikke, fordi vi ikke
tror. Danmark har stadig et af de højeste medlemsprocenter af den lokale kirke, i vores tilfælde
folkekirken.
En professor i teologi sagde for nogle år siden:
Danskerne er ikke holdt op med at tro, men de er
holdt op med, at lade troen forme deres liv.

KVAGLUND KIRKE
Kvaglundparken 18
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 14 10 66
E-mail: info@kvaglundkirke.dk
www.kvaglundkirke.dk
GUDSTJENESTE
Hver søndag kl. 10.30,
med mindre andet er planlagt

Vi vil i Kvaglund Kirke gerne være et livsforvandlende fællesskab. Et åbent fællesskab hvor vi
søger at lade tro forme vores liv med hinanden.
Hvis du har lyst til at gå på opdagelse i, hvordan det kunne se ud, hvis troen fik lov at fylde lidt
mere også i hverdagen, så vil vi gerne invitere dig
på Alpha kursus i kirken til efteråret. Et 12 ugers
kursus hvor vi kommer omkring de mest centrale
emner i den kristne tro, og hvor vi kan have en
åben samtale om, hvordan de kan være med til at
forme den måde, vi lever med hinanden på.
Livet er på mange måder lidt som en fodboldkamp. Nogle gange taber vi, andre gange vinder
vi, ofte kommer de store følelser i spil. Og særligt
her tror vi, at det kan være godt at have et trosliv,
som kan være med til at give udtryk til både livets
op- og nedture.

KIRKEN ER ÅBEN:
Mandag – torsdag mellem kl. 9.00 og 16.00
Fredag er kirken åben mellem kl. 9.00 og 13.00
KIRKEKONTOR (fælles med Jerne Kirke)
Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 76 10 46 30
E-mail: kvaglund.sogn@km.dk
Mandag – onsdag kl. 9.00 – 12.30,
torsdag kl. 14.00 – 17.00, fredag kl. 9.00 – 12.30
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KOM OG HØR
ET RIGTIGT FANGEKOR
Mød op til denne fantastiske oplevelse, der
har trukket fulde huse rundt om i landet. Jeg
selv er en af dem, der nu glæder mig til den
4. oplevelse med koret – og har været lige
begejstret hver gang. Jeg er sikker på, det
også vil ske for jer.
Fangekoret består af indsatte på udgang samt
tidligere indsatte, som efter løsladelsen fortsat er
med til at synge i koret. Korlederen igennem 22 år,
Louise Adrian, synger med indsatte fra 5 fængsler,
og koret optræder bl.a. rundt i de danske kirker.
Det er velklingende toner, der kommer fra de
hardcore sangere med de rå stemmer, når der er
koncert i Kvaglund kirke søndag den 23. september.
Det kendte Fangekor fra Vridsløselille Statsfængsel eksisterer fortsat, selvom det gamle
statsfængsel er lukket. De indsatte er blevet flyttet
til flere andre fængsler i Danmark, og herfra har
de fortsat udgang til koncerter udenfor murene.
Sammen med de tidligere indsatte korsangere
turnerer de fortsat rundt i Danmark, hvor de synger
og fortæller om fængselslivet. Korlederen, Louise
Adrian, fortsætter arbejdet med de indsatte og er
nu mobil korleder indtil de indsatte igen samles i
det topsikrede moderne fængsel, som er ved at
blive bygget på Falster.
I de første 10 år af Fangekorets virke i Vridsløse-

lille Statsfængsel var der ingen, der kendte noget til
de syngende forbrydere. De var gemt af vejen, men
da de udgav deres første cd i 2004, fik offentligheden
øje på dem. Det startede en efterspørgsel efter
koret udenfor murene, og med tiden fik Direktoratet
for Kriminalforsorgen lavet nogle særlige udgangsregler, som i dag muliggør en koncertvirksomhed.
I de sidste 12 år har Fangekoret sunget for fulde
huse rundt i hele Danmark, og der er lange ventelister på deres optræden.
Koret optræder med iørefaldende sange, som
korsangerne selv har skrevet, samt information
om korets virke og livet bag murene. Teksterne er
vedkommende og handler om skyld, tro, fejltrin,
tilgivelse, had, håb og anger.
Fangekoret har netop udgivet deres 4. cd med
numre skrevet af korsangerne selv. Titlen på seneste cd, “Egon Olsens vej”, er et farvel til Vridsløse,
hvor koret har sunget siden 1995.
Fangekoret har overdraget 145.000 kr. til Børnetelefonen under Børns Vilkår, pengene er overskuddet fra salget af deres CD’er.
Fangekoret har været med til at starte Cafe
Exit, som hjælper indsatte tilbage til livet efter
fængselsstraffen. Der er skrevet bøger og lavet film
om Fangekoret, som kaldes for Kriminalforsorgens
mest synlige resocialiseringsprojekt.
Af Inga Bredgaard
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Aktuelle arrangementer
FANGEKORET

jeneste. Kom med
Den 23. september kl. 10.30 medvirker Fangekoret i dagens gudst
med de rå stemog oplev velklingende toner, der kommer fra de hardcore sangere,
tiske oplevelse, der
mer, når der er koncert i Kvaglund kirke. Mød op til denne fantas
tte på udgang samt
har givet fulde huse rundt om i landet. Fangekoret består af indsa
koret.
tidligere indsatte, som efter løsladelsen fortsat er med at synge i

FELLOWSHIP MEAL

28. september kl. 17.30. Kom og oplev et hyggeligt fællesskab for alle
aldre med spændende mad og samvær på tværs af kulturer – en dejlig
fredag. Alle er velkomne til Fellowship Meal i Kvaglund Kirke, hvor vi
sammen fejrer fællesskabet. Tag en ret mad med (svarende til hvad du/
din familie spiser) til det store fælles multikulturelle madbord. Spisningen starter kl. 17.30 og efter aftensmaden har vi sjove aktiviteter for
både børn og voksne. Aftenen slutter med lovsang og plads til at dele
tro og liv fra ca. kl. 19.30, for dem som har lyst til at tage del i det. Vi
glæder os til at være sammen med dig.

SANG OG MUSIK

Babysalmesang: Der er babysalmesang hver fredag kl. 10.00
Der starter et nyt hold den 17.august til 16.november.
gang i
Gospelkids: Hver onsdag kl. 15.30 er der dans, sang og musik med
for børn fra 0. til 4. klassetrin. Vi starter en ny sæson d. 15.august.
og
Kirkekoret: Hver onsdag kl. 16.30 vil der være sang, hygge, nodefra 5.
alle
For
.
sangtræning. Man tjener lommepenge ved at synge i kirken
klassetrin og opefter. Ny sæson starter den 15.august.
ær for
Seniorkoret: Hver torsdag kl. 15.00 er der hyggeligt musikalsk samv
tember.
alle seniorer. Kom og syng sammen med os med sæsonstart d. 6.sep
Læs mere om vores aktiviteter på www.kvaglundkirke.dk.

SPAGHETTIGUDSTJENESTE

i Kvaglund Kirke for alle
Den 10. oktober afholder vi spaghettigudstjeneste
gudstjeneste i børnehøjde.
interesserede. Tag din familie med, og glæd dig til en
Kirke og kristendom i børnehøjde
bibelhistorier for de mindste
Til en spaghettigudstjeneste bliver der fortalt og leget
ene, beder Fadervor, og bliver
børn, så de kan forstå det. Vi synger også med børn
synes, at gudstjeneste og
velsignet. Mange børnefamilier med en travl hverdag
e bedre at gå i kirke med
fællesspisning er en god kombination. Det kan pass
g. Især når man ikke skal hjem
børnene på en hverdag end på en søndag formidda
og lave aftensmad bagefter.
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Alle har ret til at stille
de STORE spørgsmål i livet!
Går du og tumler med de store spørgsmål i livet?
Hvad er meningen med livet?

Hvad skal jeg tro?

Hvad sker der, når jeg dør?

Hvem var Jesus?

Forestil dig, at du kan stille de store spørgsmål i
et forum, hvor ingen svar er forkerte og hvor gensidig respekt, åbenhed og nysgerrighed er nøgleordene. Sådan er det at deltage på et Alpha kursus.

aftryk i vores gæst. Vi ser sammen den video, som
passer til aftenens emne, inden vi deler os i mindre
grupper for at dele tanker og ideer, som oplægget
og videoen har sat i gang.

Hvem deltager typisk på et Alpha kursus?
På Alpha kurset kommer alle slags mennesker;
dem som tror på Gud, dem som ikke tror. Nogle
med arbejde, andre uden arbejde. Unge, gamle og
midt i mellem. Tynd og tyk, høj og lav, lys og mørk.
ALLE er velkomne og kan bidrage med lige netop
deres unikke personlighed. Ikke to Alpha aftner
er ens men alle aftner har tre ting til fælles: God
mad og hygge – oplæg og personlige vidnesbyrd
– gruppe samtale.

Hvad får du ud af at deltage i Alpha kurset?
Du får et forum, hvor du kan dele de store og
svære spørgsmål med andre, som også er nysgerrige på livet.
Du får fællesskab, god mad og muligheden for
at møde mennesker, som har deltaget på Alpha
kurset og har været lige der, hvor du er nu.
Du får forklaret de centralbegreber i kristendommen på en let og forståelig måde.
Du får nye venskaber, som skabes i løbet af
kurset og rækker langt ind i fremtiden.

En typisk Alpha aften ser således ud:
Vi mødes og spiser sammen i en afslappet
atmosfære. Efterfølgende skal vi opleve et kort,
personlig vidnesbyrd om, hvordan Gud har sat sit

En tidligere deltager siger:

”

Af Dorte Jeppesen

Alpha kurset gav mig rigtig mange forskellige oplevelser. Jeg oplevede, at gruppen blev et fristed,
hvor alle spørgsmål kunne diskuteres og alle blev respekteret for deres holdninger. Der var ingen
som prøvede at ”omvende mig” eller få mig til at tro eller mene noget bestemt. Alle var villige til at
dele af de oplevelser, de havde med i bagagen, og det var med at skabe en tryg stemning i gruppen.
Efter det egentlige Alpha kursus var færdig, fortsatte ca. halvdelen af gruppen med at mødes hver
14. dag for at fortsætte samtalerne.

En kirke med liv i
Det summer af liv alle vegne.
I køkkenet er kirketjener Erik
ved at dække op til det ugentlige medarbejdermøde onsdag
formiddag. Samtidigt kan man
høre sang fra menighedssalen,
hvor kirkens mandeklub er i
gang med den obligatoriske
sang
fra
højskolesangbogen, inden de går ombord i
rundstykkerne.
Længere nede af gangen
kan man høre de karakteristiske
klik-kliklyde fra strikkepindene i
strikkeklubben, som samles i konfirmandlokalet ligeledes onsdag
formiddag. Senere på dagen vil
kirken fyldes af latter og leg fra
børnene i Gospel Kids og endnu
senere munter samtale på alverdens sprog i kirkens internationale
kvindeklub, Kvinder møder kvinder.
Dagen afrundes med NA-samling,
Narcotics Anonymous, som låner
kirkens lokaler to gange om ugen.
Det er bare onsdagens aktiviteter. Havde vi taget tirsdag kunne
der fortælles om Tirsdagscafe
med foredrag tirsdag eftermiddag,
kirkens store gospelkor som
samles tirsdag aften, eller international mandeklub som ligeledes
samles tirsdag aften.
Mandag samles ”mødestedet”
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og spiller eller læser en avis
sammen. Torsdag er der fællesspisning midt på dagen, seniorkor
om eftermiddagen, og om aftenen
af og til bibelkunst, ligesom kirkens
ungdomsgruppe for 16-24 årige
også mødes hver anden torsdag
aften. Dette efterår vil der også
være Alpha-kursus, med mulighed
for at gå på opdagelse i den kristne
tro torsdag aftner.
Fredag aftner mødes familier
fra området en gang om måneden
til et fællesmåltid, hvor alle tager
deres aftensmad med, som vi
nyder i fællesskab.
Der er gang i den i Kvaglund
Kirke. Så meget at det måske kan
være lidt svært at danne sig et
overblik. Vi har prøvet under menu-

punktet Fællesskaber på www.
kvaglundkirke.dk, men det bedste
er nok i virkeligheden at komme og
prøve lidt af hvert. Velkommen i et
af Kvaglund Kirkes mange livsforvandlende fællesskaber!
Af Jakob Wilms Nielsen

Kvaglund Safari

For nogle år siden var jeg på besøg ved gode
venner i Aarhus. Vi var inviteret til at se billeder
fra deres tre ugers rejse til Sydafrika. Jeg glædede mig til at se de hundredvis af billeder, for jeg
er vild med Afrika. Alligevel slog det mig, da vi
havde set de mange billeder af eksotiske dyr,
at der manglede noget på billederne.

Der var næsten ingen mennesker med. Der var
spændende dyr og specielle træer og planter, men
der manglede afrikanere.
På mine rejser til Afrika er det aldrig lykkedes
at komme på Safari for at kigge på dyr. Det kunne
ellers være spændende, men der har aldrig været
anledning til det. Til gengæld er der mennesker med
på de fleste billeder, jeg har fra begivenheder, besøg,
samtaler, gudstjenester, møder og udflugter. Og det
er mødet med alle de mennesker, der har beriget
mig utrolig meget de gange, jeg har fået lov at rejse
i Afrika.
Vi har ikke mange eksotiske dyr i Kvaglund, så det
er begrænset, hvor mange turister vi kan lokke på
Safari i Kvaglund. Alligevel er området en unik del af
Esbjerg og Danmark.
Her har jeg fået lov til at besøge en familie fra
Pakistan og drikke sød te med mælk. Jeg har besøgt
eritreanere flere gange og spist injerra. Derfor
behøver jeg nu ikke længere at rejse til Afrika for at få
styret min trang til at møde afrikanere. Jeg har været
til burmesisk bryllup med 450 mennesker i Kvaglundhallen, og jeg kunne blive ved.

De seneste 6 år har jeg været velsignet med at
møde mennesker fra måske 40 forskellige lande i
Kvaglund. Jeg møder mange af dem i international
mandeklub, Sprog Café, til spiseaftener eller gudstjenester og andre arrangementer. De mennesker har
hver på deres måde været med til at forandre mig til
den, jeg er i dag.
Der bliver nok aldrig et rejseselskab, der hedder
Kvaglund Safari, men de mennesker, man kan møde
i Kvaglund, er også meget mere interessante at lære
at kende og blive venner med. Gå ikke glip af den
oplevelse, det er at lære din nabo at kende, smage
deres mad og høre deres livshistorie.
Daniel Ettrup Larsen
Stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle Center i
Ribe Stift.

(Safari er swahili og
betyder ”En rejse ind i et
uudforsket område”)
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GUDSTJENESTER I KVAGLUND KIRKE
AUGUST

NB! 5. august kl. 11.30

10. søndag efter trinitatis

Arne Mårup 			

G1

12. august kl. 10.30 11. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen

G2

19. august kl. 10.30 12. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen

G2

Georg Græsholt		

G1

			(Friluftsgudstjeneste)
26. august kl. 10.30 13. søndag efter trinitatis

SEPTEMBER

2. sept. kl. 10.30

14. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen		

G1

2. sept. kl. 16.00

14. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen		

G3

9. sept. kl. 10.30

15. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen		

G2

16. sept. kl. 10.30

16. søndag efter trinitatis

Georg Græsholt		

G1

23. sept. kl. 10.30

17. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen		

G2

18. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen		

G2

19. søndag efter trinitatis

Georg Græsholt		

G2

			(fangekor medvirker)
30. sept. kl. 10.30

OKTOBER

7. oktober kl. 10.30

			(gospelgudstjeneste)		
14. oktober kl. 10.30 20. søndag efter trinitatis

Georg Græsholt		

G1

21. oktober kl. 10.30 21. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen		

G2

28. oktober kl. 10.30 22. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen

			(BUSK-gudstjeneste)

Vi har tre typer gudstjenester i Kvaglund Kirke:
G1 er en standardgudstjeneste med orgelledsagelse.
G2 er vores forsøg på et kompromis med lige dele orgel- og rytmisk musik.
G3 er en uformel mere eksperimenterende rytmisk gudstjeneste.
Bemærk, gudstjenestetidspunktet d. 5. august er kl. 11.30.

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

