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HVOR KOMMER
DEN FRA?
Vi er i en tid med coronavirus og sundhedsmæssige begrænsninger. Det kan være svært
helt at finde ud af, hvad der er værst. Det
kommer nok lidt an på, hvad vi er mest ramt
af, og hvor hårdt, vi er ramt. Jeg tror dog,
de fleste af os savner fællesskabet; at være
sammen med familie og venner på en måde,
som vi kender det fra før corona. Være tæt på
mennesker. Give et kram, og få et kram. Være
mange sammen, og gerne feste.
Midt i dette kan spørgsmålet komme til os: Hvor
kommer coronavirus fra? Det nemme svar er: Fra
Kina. Men hvem sendte den til Kina? Nogen vil
sige: det onde eller den onde. Nogen vil endog sige:
Gud. Hvor kommer det onde fra? Det er et kæmpe
spørgsmål, som mange har tænkt, sagt og skrevet
meget om igennem historien, især når vi møder det
onde, sygdommen og det, vi ikke selv er herre over.
Hvor kommer det fra?
Vi kunne sige: fra den onde, men så er det jo
ham, vi skal komme til, for at få det onde fjernet.
Vi kunne sige: fra Gud, men hvad gør det ved
vores billede af, hvem Gud er. Er Gud ikke kun god?
En fortælling om Job i Gamle Testamente forklarer os: at Gud tillod den onde at sende lidelse
ind over Jobs liv, men kun så langt, Gud gav lov
til. Det vil sige, at det onde kom ikke fra Gud, men
Gud tillod det onde at gå til en vis grænse. Gud tog
ansvaret for, hvad der skete med Job. Det var også
ham, der fik det til at forsvinde igen. Det svarer ikke
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på, hvor det onde kommer fra, men hvem der tager
ansvaret, og det viser os, hvem vi kan gå til, når det
onde rammer os.
At Gud tager ansvaret betyder, at det er ham,
vi kan komme til og spørge om hjælp midt i denne
svære tid.
Han er den, som har magt til at bære os i det
svære og endda fjerne det onde fra os. Han har
overvundet det onde og den onde. Alt det, vi lige
har fejret i påsken.
Selvom Gud tager ansvaret, har overvundet den
onde og det onde, så kan vi alligevel blive i tvivl
om Guds godhed. Her kan vi tage en tur omkring
Langfredag. På korset viser Gud os mest tydeligt,
hvem han er: Ham, som lider med hele sin skabning, og selv betaler prisen for alt, hvad der er galt
med vores verden, og viser en vej midt i, og ud af,
det svære.
Opstandelsens og livets Herre, kendt med lidelse, tager ansvaret, og han er den, vi kan komme til
midt i dette. Hjælpen kommer fra Ham.
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KARANTÆNE
Det runger tomt i kirkesalen i Kvaglund i skrivende stund. Ligesom der er larmende stille i
alle kirkens mange, forskellige lokaler.
Konfirmandstuen, hvor det før næsten ikke var
til at få ro, er helt stille. Salen, hvor snakken før gik
lystigt, når der var mandeklub eller fællesspisning,
ligger øde hen. Tirsdag aften, som før summede af
liv og musik, når gospelkoret indtog kirken; også der
er der larmende tavshed. I huset bag kirken, som
ofte fyldtes af fremmedartede stemmer, og duftede
af spændende, kulinariske oplevelser, er der nu tomt
og stille. I en travl uge inden Coronakrisen kom der
op til 1000 forskellige mennesker igennem Kvaglund
Kirke i løbet af en uge. Nu er kirken lukket ned, ligesom resten af Danmark.
En god ven, som leder en mindre organisation,
fortalte, at han lige nu er opmærksom på de ting,
som organisationen ikke kan p.g.a. nedlukningen
af Danmark, men som ingen lægger mærke til, at
de ikke gør længere. Hvad er det, som vi har brugt
måske endda meget tid og energi på, som, nu hvor vi
ikke gør det længere, har vist sig at være overflødigt?

IKKE AFHÆNGIG AF BYGNINGERNE
Vi glæder os til kirkens bygninger igen kan
summe af liv, men samtidig har det vist sig, at
selvom den fysiske kirkebygning er lukket og låst,
så lever kirken stadig.
Lige så meget som vi glæder os til, at vi kan samles
i kirken igen som før, så har vi fået øje på, at kirken
ikke er afhængig af en bygning at samles i. For kirken
er ikke kun en fysisk bygning, men, som der står et
sted i Bibelen; den er bygget af levende stene.
Kirkebygningen er lukket, men kirken lever
stadig hjemme, hvor vi bor. For kirken består ikke af
mursten og brædder, men af levende, sårbare mennesker. Kirken er alle os, som kæmper med tro og
tvivl, og som lige nu spørger: Gud, hvor er du henne
i alt det her? Når vi beder Fadervor med vores børn,
inden de skal sove, så er det kirke. Når vi sender en
fortvivlet bøn ud i luften, fordi vi igen er vågnet midt
om natten og ikke kan stoppe tankerne fra at løbe
løbsk, så er kirken lige der. Når en af os sender en

KVAGLUND KIRKES
CORONA BEREDSKAB
GUDSTJENESTER
Frem til og med 10. maj vil onlinegudstjenester blive lagt op
på Facebook og kirkens hjemmeside søndag kl. 10.30. Vi
afventer regeringens udmelding i forhold til gudstjenester
efter 10. maj.

KIRKELIGE HANDLINGER
Kirkelige handlinger som dåb, vielser, bisættelser og
begravelser bliver afholdt med særlige foranstaltninger.

ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER I KIRKEN
Alle arrangementer og aktiviteter i kirken er aflyst i første
omgang indtil d. 10. maj. Vi henstiller til fællesskaber, som
samles i hjemmene (bibelgrupper, cellegrupper og klynger),
selv at tage beslutning om, hvorvidt det er ansvarligt at
mødes eller ikke.

MENIGHEDSRÅD MM.
Møder i menighedsråd og andre styrende organer foregår
indtil 10. maj online. Menighedsrådsmøder skal stadig være
offentligt tilgængelige, så kontakt en af kirkens præster,
hvis du gerne vil se/lytte med.

TAG FORM
Vi opfordrer til at bruge tiden derhjemme på at udforske
kirkens fasteprojekt: Tag form. Her udforsker vi 12 gamle
åndelige discipliner og deler vores erfaringer med hinanden.
Hvis du gerne vil være med i projektet, så send en besked til
Jakob Wilms Nielsen på Facebook, og han vil føje dig til
gruppen.

TIL SIDST
Vi bakker helt op om regeringens opfordring at stå sammen ved
at holde afstand. Vi vil bekæmpe frygten ved at søge Ham som
holder hele verden i sin hånd, i tillid til at Han er med os, uanset
hvad der rammer os, både som enkeltpersoner, som fællesskab
og som land.

tanke opad, inden vi tager arbejdstøjet på, og tager
ud for at passe nogen af dem, der skal passes
ekstra meget på i denne tid, så er kirken lige der.
Og så er kirken der, når nogle af os samles omkring
skærmen søndag formiddag for sammen at lytte
til de tekster, som mennesker igennem de sidste
2000 år har søgt til, når verden var ved at falde fra
hinanden. Søger trøst og søger svar hos ham, som i
sidste ende holder os og hele verdens skæbne i sin
hånd. Det har vist sig, at kirken godt kan leve videre
uden en fysisk bygning at samles i …
Men vi længes nu stadig efter igen at kunne fylde,
også kirkens bygning, med urolige konfirmander,
snakkesalige gæster til fællesspisning, gospelkorister, der synger af hjertets kraft, og fremmedartede
stemmer og dufte.

Jakob Wilms Nielsen

Aktuelle arrangementer
Alle nedenstående arrangementer er med forbehold for ændringer.
Hold øje med vores hjemmeside og Facebook for opdateringer.

Konfirmationsgudstjeneste er flyttet
DEN 6. JUNI

en helt uvant
Konfirmationsgudstjenesten er flyttet, da vi i hele verden oplever
har vi i
Derfor
t.
overal
situation. COVID-19 har ramt verden, og det påvirker
.
Kvaglund Kirke flyttet konfirmationerne til den 6. juni, indtil videre

Orientering og menighedsrådsvalg

nye medlemmer skal vælges på
I 2020 skal alle menighedsråd afholde valg på en ny måde, hvor
valg i alle sogne. På orienteen valgforsamling. Der afholdes et offentligt orienteringsmøde om
forløbne funktionsperiode,
ringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den
t af kandidater, der skal
antalle
samt
kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen,
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inform
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vælges til menighedsrådet. Hold øje med vores hjemmeside for
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“Hvorfor ringer I med klokkerne søndag formiddag, selvom kirken er lukket”, spurgte en
af kirkens naboer en af de første søndage,
efter Danmark var blevet lukket ned. Godt
spørgsmål. For hvordan kan man holde gudstjeneste, når kirkedøren er låst?
Svaret er imidlertid ikke så selvindlysende, som
man måske skulle tro. For vi ringer stadig med
kirkens klokker for at kalde til gudstjeneste søndag
formiddag. Også selvom kirkens fysiske dør er låst.
Gudstjenesten er flyttet hjem i stuerne.
Den måde, vi har valgt at takle udfordringen med
den låste kirkedør søndag formiddag, er ved at
optage gudstjenester på forhånd og lægge dem ud
på kirkens hjemmeside samt på Facebook.
Det har givet anledning til nogle interessante
samtaler. For hvad er egentlig en gudstjeneste? Og
hvad er det, vi prøver på, når vi står i en tom kirke
og filmer os selv? Prøver vi at trække kirkens rum
med hjem i stuerne, eller prøver vi at trække folk
hjemme i stuerne med hen i kirkens rum gennem
skærmen?
Det er i forvejen en udfordring for præsten at
”komme udover kanten”. At det, som bliver sagt,
også bliver hørt og fundet relevant. Den udfordring

er ikke blevet mindre af, at der nu også er kommet
en skærm mellem taler og tilhører. Som Georg
Græsholt sagde i velkomsten til en af de første
online gudstjenester: ”Nu har tilhørerne jo den
fordel, at de bare kan slukke for os, hvis det ikke
længere er interessant”.
Det er den store udfordring ved onlinegudstjenester. Hvordan kan vi engagere jer ude i stuerne bag
ved skærmene, så det bliver til en gudstjeneste, I
er med til, og ikke bare noget, I sidder og kigger
på, midt i rundstykker og morgenkaffe søndag formiddag.
Det er imidlertid en god udfordring, og forhåbentlig kan vi også bruge det, vi har lært, når vi engang
får lov at samles til en ”rigtig” gudstjeneste igen. For
uanset om vi sidder bag skærmen eller på kirkebænkene, gælder det jo ligeså meget: Hvordan bliver
gudstjenesten hele menighedens gudstjeneste og
ikke bare noget, som de fleste er tilskuere til?
Sidst, men absolut ikke mindst, har vi lært en del
om filmoptagelse – og særligt lyd. Og heldigvis har vi
fået god hjælp fra Kamilla Skovgaard, en ung kvinde
fra menigheden som har særlige evner i forhold til
videoredigering. Stor tak til hende for hendes hjælp!

Jakob Wilms Nielsen
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Hvad har du savnet mest
i Corona-tiden?
Ingrid Jacobsen
Imelda De Ocampo Nielsen
– Jeg havde ikke set mig selv som en vildt social
person, men nu hvor jeg ikke har muligheden
for at være det, savner jeg det utroligt meget.
Jeg savner nærvær. At man har kunnet tage så
meget som et kram for givet, kan jeg ikke forstå.
Jeg har været utaknemlig over de små ting,
såsom kram, et opmuntrende skulderklap osv.
Min gamle mors kærlige kropskontakt savner
jeg mere end noget andet. At kunne kramme
og nusse mig i håret, eller “klappe” mig når jeg
siger noget, nogle gange ikke helt pænt.

Emil Verner Rasmussen

– Det, jeg savner mest, er mine venner,
mine fætre og kusiner. Det er rigtig
svært, at jeg ikke kan give dem et
knus, når jeg er sammen med dem.
Jeg savner at kunne se andre end min
familie. Jeg savner faktisk også skolen
og vores kirke, hvor det er hyggeligere,
fordi man kan være sammen med vennerne. Men jeg har fundet ud af, at jeg
elsker at cykle og køre mountainbike.

6

– Det, jeg har savnet mest, er ubetinget at
kunne se min familie og venner og være i rum
med dem. Jeg har en far på plejehjem, som jeg
ikke må besøge, og som ikke kan tale i telefon
mere. Det er hårdt ikke at kunne se ham. Og
så savner jeg at være i kirken til gudstjeneste.
Det er dejligt, at vi kan mødes online, men det
er nu noget andet at synge salmer og lovsange
sammen, når man er fysisk sammen.

Mathilde Myhre Tarp Krüger
– Jeg må indrømme, jeg skulle tænke
mig lidt om, da jeg fik spørgsmålet.
For selvom det er en meget alvorlig situation, vi står i
over hele verden, så må jeg tilstå, at jeg også har set
og oplevet mange positive effekter af nedlukningen i
Danmark. Vi har i hvert fald nydt at have ekstra meget
familietid, fordi vi alle har været hjemme. Jeg er hjemmegående normalt, så min hverdag har ikke været
ændret lige så drastisk, som den har været for mange
andre. Den største forskel er, at min mand også er
hjemme hele tiden, og at vores ældste datter ikke er i
børnehave indimellem. Så trods den alvorlige situation,
har vi egentlig nydt ugerne sammen herhjemme, hvor
vi har fået mere ro på. Alligevel er der selvfølgelig nogle
ting, jeg savner! Det, jeg savner mest, er at kunne ses
med familie og venner, som vi plejer. Det er hårdt ikke at
kunne være sammen og give hinanden knus! Heldigvis
har vi oplevet, hvordan vores brug af online kommunikation er blevet udvidet til både at omfatte legeaftaler,
gudstjenester, kirkekaffe osv. – det er fantastisk, vi har
den mulighed! Men jeg glæder mig nu også til, at tingene vender tilbage til mere normale tilstande igen.

”ALL BY MYSELF ”

“All by myself. Don’t want to be all by myself”,
af Céline Dion blev jeg mindet om i dag. Det
er situationen lige nu for os alle. Vi har ikke
ønsket det, men sidder nu helt for os selv.
Hvad er det så, der er vigtigt for os? Hvem
savner vi at være sammen med?

for hvordan kunne hun sikre sig, at hun ikke fik sygdommen. Det er lige meget, om vi er gammel- eller
nydanskere; vores bekymringer og måske frygt er den
samme. De nye danskere finder det bare vanskeligt at
følge med i informationsstrømmen og sortere i, hvad
der berører dem.

Dem, jeg savner at have kontakt med og få en snak
med, er alle de kvinder, som jeg har kender fra Kvindeklubben. Derfor har jeg ringet rundt til mange af dem
og hørt, hvordan de har det.
Hvordan er det at sidde i et land, som ikke er ens
hjemland, i sådan en krise som Coronakrisen?
Flere gav udtryk for, at det eneste de ønskede var,
at deres børn ville komme hjem, så de var sikre på, at
de havde det godt, og at de selv kunne se efter, at de
ikke blev syge. En dame fra Syrien sagde:
”Jeg tænker meget på mine forældre. Jeg har ikke
kunnet få kontakt med dem i nogle dage. Jeg er utryg
ved, om der er sket noget. Jeg ved, at der ikke er noget
sygehus i nærheden, hvis de er syge. Men jeg beder
Allah om at passe på dem”.

TROEN BETYDER ALT

SVÆRT AT FØLGE MED
En anden sagde: ”Jeg har hørt, at der kun er 2 respiratorer på Esbjerg Sygehus. Så der er ingen hjælp
til os, hvis vi bliver syge.” (Der kan jeg berolige med, at
der er 41 respiratorer.)
Kvinderne virker ikke til at være så bange for selv
at blive smittet, men mere for, at dem, de elsker, skal
blive syge og måske dø.
En kvinde havde oplevet, at hendes nabo var blevet
indlagt med Corona. Hun var selv næsten i panik,

Hvilken betydning har troen i denne situation? Den
er altafgørende. Jeg hører, at mange lægger bekymringer over til Gud. Når ikke jeg kan være hos dem, så
beder jeg Gud: ”Så pas du på dem.” En ældre dame
udtrykte: ” Jeg har det godt, og skulle jeg blive syg og
dø af det, så ved jeg, hvor jeg skal hen. Jeg ved, jeg
kan se frem til at være sammen med Jesus, og det
glæder jeg mig til. Så jeg er ikke bange for at dø, men
jeg vil være ked af at være alene, når det sker.”
Paulus skriver i 2. Korinterbrev kap. 5 v. 1 (Bibelen
på hverdagsdansk): ”Vi har en jordisk krop som en
midlertidig bolig for vores ånd, og vi ved, at når den
krop engang er gået til grunde, vil vi få et nyt, himmelsk
legeme. Det bliver en evig bolig, som ikke er bygget af
menneskehænder”... og længere henne i vers 6 skriver han: ”Derfor er vi altid ved godt mod, for vi ser frem
til at komme hjem til Herren, selv om vi endnu en tid
skal opholde os i en jordisk krop. Vi sætter en ære i at
behage ham i alt, hvad vi gør, hvad enten vi er hjemme
hos ham, eller vi ikke er kommet hjem endnu.”
I de ord kan vi som kristne finde hvile og ro i denne
tid.

Inge Skjølstrup
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GUDSTJENESTER

i Kvaglund Kirke

BEMÆRK: FRA OG MED D. 17. MAJ KAN TINGENE ÆNDRE SIG.
HOLD ØJE MED HJEMMESIDEN OG FACEBOOK.

MAJ
3. maj kl. 10.30		

3. søndag efter påske		

Georg Græsholt

Onlinegudstjeneste

10. maj kl. 10.30

4. søndag efter påske		

Peter Sode Jensen

Onlinegudstjeneste

17. maj kl. 10.30

5. søndag efter påske		

Jakob Wilms Nielsen

G3

21. maj kl. 10.30

Kristi himmelfarts dag					

24. maj kl. 10.30

6. søndag efter påske		

Georg Græsholt

G1

31. maj kl. 10.30

Pinsedag			

Jakob Wilms Nielsen

G3

1. juni kl. 14.00		

2. pinsedag			

Fællesgudstjeneste i Byparken

7. juni kl. 10.30		

Trinitatis søndag		

Georg Græsholt

G1

14. juni kl. 10.30

1. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen

G3

21. juni kl. 10.30

2. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen

G2

28. juni kl. 10.30

3. søndag efter trinitatis

Georg Græsholt

G1

5. juli kl. 10.30		

4. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen G3

12. juli kl. 10.30

5. søndag efter trinitatis

Georg Græsholt

G1

19. juli kl. 10.30

6. søndag efter trinitatis

Georg Græsholt

G1

26. juli kl. 10.30

7. søndag efter trinitatis

Se hjemmeside

G1

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!
SOUNDCLOUD

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

