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Læs mere på side 3

Nephew Gudstjeneste? / Side 2
Forbøn - hvad er det? / Side 5
Hej fra vores konfirmander / Side 6
Kvindefest / Side 7

Nephew Gudstjeneste?
Jeg er lige kommet hjem fra gudstjeneste i
Blue Water Dokken. Den var godt nok annonceret som en Nephew koncert, men det viste
sig at være en gudstjeneste.

Vi sang først salmen ”Se nu stiger solen af
havets skød”. Så var der et uddrag af Grundtvigs
digt ”Nytårsmorgen”. Senere sang vi salmen ”Sig
månen langsomt hæver”, og endelig var der uddrag
af salmen ”Op, al den ting, som Gud har gjort” og
temaet fra ”Den yndigste rose er funden”. Nåeh ja,
og så sang vi også “Den blå anemone” af Kaj Munk.
Og budskabet, ja det var noget med at være
noget for vores nabo. At vi alle er forbundne, uanset
om vi bor i Amsterdam, London eller Tokyo, eller
at vi har brug for kirken til at lokke os ud fra vores
blankpolerede facader og ud i livet.
Og bøn? Ja i en af sangene synger Simon Kvamm
faktisk ordret: ”Lad os alle be”.
Glimrende gudstjeneste med mange tusinde
deltagere. Det fik mig til at spørge mig selv, da jeg
kom hjem: Hvad er det, vi gør forkert i folkekirken?
Jeg mener, hvorfor står folk ikke også i kø til vores
gudstjenester søndag formiddag?
Vi gør jo meget af det samme. Vi synger salmer,
ber bønner og taler om, hvordan kirken og dens
budskab kan hjælpe os til at elske vores nabo bedre
osv. Men hvorfor strømmer folk så ikke til søndagens gudstjenester?
Jeg har lyst til at sende en mail til Simon Kvamm
og spørge ham, hvad han synes? Hvad skal vi gøre,
Simon, så folk, som synes, det er fedt at synge ”Se
nu stiger solen” til en Nephew koncert, også får lyst
til at gå hen i kirken søndag formiddag og synge
med?

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

Det tror jeg, jeg vil gøre, men samtidig vil jeg
egentlig også gerne spørge dig, den helt almindelige
borger i Kvaglund, som måske har været til en julegudstjeneste eller en konfirmation eller barnedåb i
Kvaglund Kirke: Hvad skulle der til, for at du fik lyst
til at tage til gudstjeneste en helt almindelig søndag
formiddag?
Vi får nok ikke aldrig musikalsk kvalitet på niveau
med Nephew, og jeg bliver nok heller aldrig helt så
god en performer som Simon Kvamm, men hvis der
er noget, vi kunne gøre anderledes, som kunne få
folk til at bruge kirken mere, er vi ret så lydhøre!

Jakob Wilms Nielsen

KIRKEN ER ÅBEN:
Mandag – torsdag mellem kl. 9.00 og 16.00
Fredag er kirken åben mellem kl. 9.00 og 13.00

FOTOS
Gert Lorenzen Balle
Simon Bojesen

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

LAYOUT
Henrik Engedal
www.engedal.it

7 DATES
et ægteskabsog parkursus

Værtinden står i døren og byder velkommen.
Der er blomster og levende lys inden for hoveddøren. I salen er bordene trukket væk fra
hinanden for at give plads til private samtaler.
Buffeten er fyldt op med lækker mad, i baggrunden spiller blid musik. Scenen er sat til
en dateaften.
Kvaglund Kirke er i foråret arrangør af ægteskabskurset – 7 dates – efter koncept og materiale udarbejdet af Alpha Danmark og Holy Trinity
Bromthon Church i London. Ægtepar og par inviteres til aftner med hygge, god mad og undervisning
i parforhold.

Kurset består af 7 aftener med hver sit emne:
• Opbygning af et godt fundament
• Kunsten af kommunikere
• Konfliktløsning
• Tilgivelsens kraft
• Familiens indflydelse
• Et godt sexliv
• Kærlighed i praksis.
Og afholdes med ca. 3 ugers mellemrum.

Arrangementet starter med spisning inden undervisningen. Undervisningen er oplæg til deltagerne,
hvor der er indlagt pauser til opgaver, som parrene
skal løse i løbet af aftenen. Deltagerne har fået en
manual udleveret til at støtte arbejdet på kurset og
hjemme i de mellemliggende uger.
Deltagerne skal på intet tidspunkt dele hemmeligheder med de andre par. Vi er nu halvvejs i kurset og
her er nogle udtalelser fra deltagerne:

”Selvom man synes at have et godt forhold/ægteskab, er det godt at få nye inputs”
”Trygge omgivelser til at tale
om vigtige emner”
”Dejligt at have tid/rum til at prioritere
hinanden i en travl hverdag”
”Her er tiden sat af til at arbejde på
vores parforhold, noget som kan være
svært at prioritere”

Pernille og Gert Balle er deltagere på kurset

Aktuelle arrangementer
Enneagram workshop

Lars Neve fra Ennea.
Den 19. maj efter gudstjenesten. Teolog og Enneagramspecialist
der vil være kirkedk kommer på besøg. Lars vil prædike til gudstjenesten, hvorefter
grammet. Vi forventer at
frokost. Efter kirkefrokosten vil Lars holde en workshop om Ennea
være færdige kl. 15.00.
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Skt. Hans aften i kirken

Den 23. juni kl. 17.30. Der bliver sat grill op, så man kan komme og stege sit kød.
Vi spiser sammen, og der vil være plads til snak, hygge og latter. Efter maden
tænder vi bålet, og der bliver holdt båltale. Aftenen vil være børnevenlig, og vi
planlægger også nogle lege.

International sommerlejr

t i Agerskov.
Den 1. - 5. juli. Den tværkulturelle kristne sommerlejr bliver afhold
International
Den bliver afholdt af Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift,
let med lejren er
Formå
n.
Missio
Congregation i Kolding Provsti, Luthersk Mission og Indre
erne. Det giver også
at opbygge venskab og skabe fællesskab og netværk blandt deltag
være med uanset alder,
alle en mulighed for at lære mere om Gud. Alle er velkomne til at
Ribe stift på Facebook.
kultur, religion og status. Følg Folkekirkens Tværkulturelle Center,

Pinsegudstjeneste i Esbjerg Bypark

gudstjeneste i
Den 10. juni. Traditionen tro samles Esbjergs Kirker omkring en fælles
kaffe, drikke, kage og
Esbjerg Bypark. Som altid er man velkommen til at tage tæpper,
gudstjenesten.
andet spiseligt med, så man kan nyde en god dag i parken efter
er sig.
nærm
Følg os på Facebook og hjemmesiden for mere info, når tiden
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Forbøn – hvad er det?
Når man er til gudstjeneste i Kvaglund Kirke,
bliver det lige før altergangen sagt, at man
kan få forbøn for småt eller stort, hvis der er
noget, man har lyst til at få en anden til at
hjælpe med at bede for. Det foregår på den
bagerste bænk i kirken.
Det kan for nogle måske virke som noget helt
ukendt. Selve begrebet AT GÅ I FORBØN betyder
jo i almindelig tale, at man taler nogens sag. I den
kristne sammenhæng betyder det, at man beder til
Gud for et andet menneske.
Det kan være meget befriende at blive bedt for.
Nogle gange har man et problem, som man selv
har svært ved at sætte ord på over for Gud, og så
er det en lettelse, at en forbeder gør det.

Det kan være noget, man er ked af; en beslutning, man skal tage; noget, man vil takke for. Nogle
gange oplever man en stor fred indeni i forhold til
det emne, man beder for, og nogle gange får man
selv eller forbederen et svar eller en tanke, der kan
være en hjælp i situationen.
Mange går til forbøn for sygdomme, og får
måske lov at opleve at blive raske eller at få det
bedre – straks eller over tid.
Vi beder for hinanden, fordi Jesus i Bibelen har
sagt: Bed, så skal der gives jer.
Af Sonja Kærsgaard
(på vegne af forbederteamet)
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HEJ!

fra vores
konfirmander

Vi har spurgt vores konfirmander lidt
om, hvordan det har været at komme i
Kvaglund Kirke i løbet af deres forberedelse til konfirmationen.

Hvad har været det bedste ved at
komme i kirken det sidste års tid?
Isabella: ”Det er sjovere i kirken end i klassen.”
David: ”Det er hyggeligt og sjovt at være i kirken.”
Nicoline: ”Det er meget sjovere i kirken end
til engelsk.”
Nicklas: ”Tingene, vi laver, er sjove. Det er rart
at komme her. Alle kan komme, også hvis man
ikke er specielt troende.”
Sarah: ”Jeg havde troet, at det ville være kedeligt at være i kirke, og det var det slet ikke.”

Hvad kunne få jer til at få lyst til at
blive ved med at komme i kirken, også
efter I er blevet konfirmeret?
Isabella: ”Når de små børn synger.”
Nicoline: ”At det bliver lidt mere børneagtigt.
Hvis jeg havde bedre tid, ville jeg gerne gå i
kirke, eller hvis det var på et andet tidspunkt.”
Nicklas: ”Hvis der var spagettigudstjeneste
eller noget andet om onsdagen f.eks.”
Sarah: ”Jeg har faktisk sagt til mine forældre
at jeg godt kunne komme til en gudstjeneste,
også efter jeg er blevet konfirmeret.”

Og vi fra kirken vil også sige tak til årets konfirmander. I har været rigtig gode at have her. Nysgerrige og
interesserede. Vi håber, I får en fantastisk konfirmation, og at I også bagefter vil blive ved med at tænke, at:
”Kvaglund Kirke, det er også vores kirke”
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Kvindefest
i Kvaglund Kirke

I Kvindeklubben holder vi 2 fester om året, hvor
vi inviterer alle kvinder og børn til at komme og
være med. Kvinderne inviterer deres veninder
med, og alt i alt kommer der omkring 60 kvinder og 40 børn.
Kvinderne kommer med mad fra deres hjemlande.
Alle kommer i deres festtøj. Pigerne får deres fineste
kjoler på, og jeg kan se i deres øjne, at de glæder sig.
Vi spiser sammen. Snakken går ved bordene, og
børnene løber rundt i ét virvar. Derefter rydder vi bordene til side og gør klar til dans. Alle får mulighed for
at vise en eller flere danse fra deres hjemland. Det er
en aften med masser af glæde og latter.

Det har undret mig, hvorfor denne simple form for
fest fungerer. Hvorfor kommer kvinderne trofast?
Gulli har været med mange gange, og hun er
med til at invitere andre. Hun siger: ”Jeg kommer til
Kvindefest, fordi jeg godt kan lide at danse. Maden
og fællesskabet er også godt. Det er bare meget
hyggeligt”.
Dans kan være med til, at man glemmer sygdom,
bekymringer og alt det, der tynger i hverdagen. Dans
kan give et slip fra hverdagens trivialitet.
Måske har Kvindefesten muligheden for at give en
pause fra hverdagen, f.eks. fra bekymringerne om,
om jeg får lov til at blive i Danmark. Hvad finder politikerne på, som kan skabe bekymring og usikkerhed
om ens fremtid?
Her kan en Kvindefest måske lede tankerne væk

fra det, og bare give plads til glæden over at leve i
dag, og være i sikkerhed i dag. Maden er med til at
samle os.
Kvinderne kommer og har brugt deres kostbare
tid på at lave god mad. Maden er for mange af de
kvinder, der kommer, en måde at kommunikere kærlighed til deres familie og venner.
Jeg glæder mig over at kunne være sammen med
kvinder fra mange andre lande. Det har i den grad
været med til at give mig et fokus på, hvad fællesskabet, maden og dansen kan bringe af glæde og
forvandling af livet, vi lever. Når jeg læser om Jesu
liv, læser jeg, at han deltog i de fester og bryllupper,
der var. Vores himmelske far gav også israelitterne
mange forskrifter på, at de skulle holde fest og bruge
festen til at mindes ham og alt det, han havde gjort for
dem. Så vi tilhører en Gud, som vil, at vi skal feste og
udtrykke vores glæde derigennem.
Lad os blive inspireret af de mennesker, som er
kommet til vores land. De viser os, hvilken forvandling der ligger i samvær, dans og fællesskab.
Af Inge Skjølstrup

Kvaglund spiser sammen

Når Kvaglund spiser sammen den 10. april, er
det også en mulighed for at dele næstekærlighed og
omsorg med hinanden. Venskab kan starte på baggrund af, at vi spiser sammen.

Fællesspisning i Kvaglund Kirke hver uge

Når vi har fællesspisning torsdag kl. 12.30, kan
vi komme og snakke sammen og spise Inge Kaus’
gode mad. Det er også med til at give en mulighed for
fællesskab og samvær.
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Gudstjenester i Kvaglund Kirke
MAJ

5. maj kl. 10.30		

2. søndag efter påske 		

Jakob Wilms Nielsen

G2

12. maj kl. 10.30

3. søndag efter påske 		

Georg Græsholt

G1

17. maj kl. 10.30

Bededag			

Jakob Wilms Nielsen

Konfirmation

18. maj kl. 10.30					

Jakob Wilms Nielsen

Konfirmation

19. maj kl. 10.30

Jakob Wilms Nielsen

G2

4. søndag efter påske 		

							prædikant: Lars Neve
26. maj kl. 10.30

5. søndag efter påske 		

Jens Fischer-Nielsen G2

30. maj kl. 10.30

Kristi Himmelfartsdag 		

Georg Græsholt

G1

2. juni kl. 10.30		

6. søndag efter påske 		

Jakob Wilms Nielsen

G2

9. juni kl. 10.30		

Pinsedag			

Jakob Wilms Nielsen

G3

10. juni kl. 10.30

2. pinsedag 			

Pinsegudstjeneste

Byparken

16. juni kl. 10.30

Trinitatis			

Georg Græsholt

G2

23. juni kl. 10.30

1. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen

G1

30. juni kl. 10.30

2. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen

G2

7. juli kl. 10.30		

3. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen G3

14. juli kl. 10.30

4. søndag efter trinitatis

Asger Ehmsen		

G1

21. juli kl. 10.30

5. søndag efter trinitatis

Asger Ehmsen		

G2

28. juli kl. 10.30

6. søndag efter trinitatis

Se hjemmeside

JUNI

JULI

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.

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

