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KVAGLUND KIRKE

– ELSK JERES FJENDER OG BED FOR
DEM, DER FORFØLGER JER!
(MATT 5,44)

– Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer! siger Jesus i Matthæusevangeliet.
Men kan det overhovedet lade sig gøre?
Ja, det kan det godt. Det er ikke let. Men det er
muligt. Når Jesus taler om at elske, taler han nemlig
ikke, sådan som vi umiddelbart tænker, om følelser.
Nej, han taler om handlinger.
At elske, som Jesus bruger ordet her, drejer sig
ikke om at være forelsket eller om at holde så meget
af et andet menneske, at man ikke kan leve sit liv
uden det. Nej, Jesus taler om at vise kærlighed eller
venlighed mod andre. Og det er noget andet end at
føle kærlighed.
Det betyder ikke, at det er let, det Jesus kræver
af os. For det er svært at behandle mennesker, man
ikke bryder sig om, godt. Men det er, som sagt, ikke
nogen umulighed. Vi kan godt behandle hinanden
ordentligt. Venligt. Ja, måske ligefrem kærligt. Også
dem, vi ikke bryder os om.
Og verden bliver et bedre sted at leve, når vi
gør det. Hvis vi tør gøre det. Der skal nemlig en
vis portion mod til. For sæt nu de andre misbruger
vores venlighed!
Jesus’ eget liv er et eksempel på det. Da hans
modstandere blev trætte af ham, slog de ham ihjel.
Så var det slut med den historie. Så kunne han lære
det! tænkte de nok.
Men det gik ikke helt, som de havde ventet.
De slap ikke af med ham. Kristendommen – den
nye religion, som opstod efter Jesus’ død – tager
ikke bare udgangspunkt i fortællingen om en god
mand, Jesus, der døde. Nej, kristendommen tager
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udgangspunkt i troen på, at Gud gjorde fælles sag
med Jesus (og med ham alle mennesker) ved at
lade ham opstå fra de døde. Og at Jesus igennem
sit liv den dag i dag viser os andre, hvem Gud er.
Og hvad betyder det så, når han f.eks. beder os
om at elske vores fjender? Det betyder, at vi – hvis
vi ellers regner os for kristne mennesker – skal
forsøge at gøre det. Vi skal stole på Gud. Også når
han beder os gøre noget svært. Det er en satsning
at gøre det. Men det er ikke umuligt.
Nogle vil måske sige, det lyder naivt. Ikke desto
mindre er det det, Jesus og Gud vil have os til.
Og hvem ved – måske er det i virkeligheden os,
der er naive, hvis vi tror, vi ved bedre!?
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Visionen bag

KVAGLUND KULTURHUS

Bag Kvaglund Kirke ligger en gammel flygtningebarak. Barakken har i snart 10 år huset
Kvaglund Kirkes tværkulturelle aktiviteter,
ER / MØDE
såsom ”Kvinder møder kvinder”, ”Sprogcafé”
SZONE
og ”International
mandeklub”. Barakken var
KULTURHUS
R KVAGLUND
allerede brugt, da kirken købte den, og den er
1. SKITSEOPL.ÆG 5. FEBRUAR 2020
efterhånden ved at være slidt helt ned. Vi har
derfor i nogle år søgt efter nye faciliteter til
kirkens tværkulturelle aktiviteter.
G OPHOLD
Samtidig har vi fulgt kommunens planer for en
fremtidig biblioteksstruktur nøje. Vi har været bekymrede for, hvad det vil betyde for livet i Kvaglund, hvis
biblioteket måtte lukke eller reduceres. Vi var derfor
meget begejstrede, da kommunen kontaktede os om
et muligt samarbejde for at sikre, at der også i fremtiden vil være kulturelt og socialt liv i de bygninger, der
i dag huser biblioteket.
I samarbejde med kommunen har vi i løbet af det
sidste halve år afholdt workshops med flere lokale
aktører i Kvaglund for at afdække, om der kunne
være støtte til at etablere et kulturhus i den del af
biblioteksbygningen, der bliver ledig, hvis biblioteksudbuddet reduceres. Samarbejdet har resulteret i
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rapporten “Kvaglund Kulturhus”, som byrådet skal
tage stilling til efter sommerferien.
Visionen er et lokalt kulturcenter, som kunne huse
kulturelle og sociale aktiviteter. Vi drømmer om en
social, økonomisk café midt i centeret, samt gode
rammer for en mangfoldighed af aktiviteter til gavn
for lokalsamfundet. Et sted hvor man kan komme
forbi og læse avisen, hente og aflevere bestilte
bøger, deltage i spændende foredrag, debataftner,
strikkecafé, e-sports events osv., ligesom kirkens
tværkulturelle aktiviteter kunne lægges i kulturhuset.
Vi har fra kirkens side opbakning til at kunne
bidrage med et stort beløb til etableringen af kulturhuset, men er afhængige af, at kommunen også vil
KVAGLUND KIR
prioritere projektet. Vi håber, at politikerne vil være
med til at investere i, at Kvaglund Kulturhus kan blive
en realitet til gavn for hele området, så Kvaglund
også i fremtiden må være et godt og spændende
sted at bo, uanset om man bor i villa, lejlighed eller
rækkehus, og uanset om man hedder Mette, Martha
eller Mahmoud.
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Aktuelle arrangementer
Fredag Food and Fellewship (3F)
FØRSTE GANG: 11. SEPTEMBER KL. 18.00 – 20.00
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Valgforsamling vedr. valg
af nyt menighedsråd
15. SEPTEMBER KL. 19

På valgforsamlingen orienterer formanden for
menighedsrådet om menighedsrådets opgaver,
kompetencer og hidtidige arbejde.
Herefter opstilles der kandidater til menighedsrådet
for de kommende 4 år. Alle er velkomne.
Læs også side 5 her i bladet: Menighedsråd på en
ny måde.

BU SK-Gudstjeneste
25. OKTOBER KL. 10.30
BUSK betyder Børn, Unge,
Sogn og Kirke.

BUSK er blevet indført af kirkelige
børne- og ungdomsorganisationer,
for at sætte fokus på børn og unge i
kirken.
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MENIGHEDSRÅD

på en ny måde

Til efteråret er der menighedsrådsvalg i kirkerne i Danmark. Denne gang har man besluttet
at prøve at afholde valget på en lidt ny måde.
Der vil blive en særlig valgforsamling d. 15. sept.,
hvor alle kan møde op og være med til at stemme
det nye menighedsråd ind. På den måde kommer
valget mere til at ligne en generalforsamling, hvor
en ny bestyrelse vælges ind for den næste 4-årige
periode.
Det er imidlertid ikke kun måden menighedsrådet
vælges på denne gang, der vil være ny. Vi har her i
Kvaglund benyttet lejligheden til at kigge lidt på hele
organiseringen omkring menighedsrådets arbejde
for at se, om der er noget, som kan gøres endnu
bedre.
Kvaglund Kirke er efterhånden vokset, både hvad
angår aktiviteter og antallet af engagerede frivillige.
Det er en spændende udvikling, men det kræver
også mere ledelse og organisering. Vi vil gerne
kunne give både den fornødne støtte og udfordring
til dem, som bruger mange timer af deres fritid i
kirken. For at imødekomme dette behov, ansætter
vi efter sommerferien en daglig leder, som skal
have ledelse af frivillige som vigtigste fokus. Også
arbejdet i det nye menighedsråd vil blive berørt af
forandringerne. Der er blevet nedsat et forretningsudvalg, som skal varetage de mere forretningsmæssige sider af menighedsrådsarbejdet, såsom

budgetlægning, sager om løbende vedligeholdelse
af kirken med mere. Det skulle gerne frigive noget
tid og plads på de ordinære menighedsrådsmøder
til at komme omkring de mange forskellige aspekter
af kirkens daglige liv. Det kunne være børne- og
ungdomsarbejde, gudstjenester, tværkulturelle aktiviteter og meget andet. Menighedsrådets vigtigste
opgave er at skabe gode rammer for livet i kirken,
og der er derfor blevet udarbejdet et årshjul, som
skal sikre, at vi på menighedsrådsmøderne kommer
omkring de allerfleste områder i kirkens liv mindst
én gang om året.
Vi håber med de nye forandringer, at menighedsrådsarbejde vil blive endnu mere spændende og
meningsfyldt, og at vi kan være med til at skabe
gode rammer for fortsat fornyelse og udvikling af
Kvaglund Kirke, så endnu flere får lyst til at være
med og tage del i kirkens liv.

Jakob Wilms Nielsen
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Fredag Food and Fellowship
HVORNÅR STARTER DET DER FÆLLESSPISNING
ÉN FREDAG I MÅNEDEN OP IGEN?
Det spørgsmål har vi fået mange gange fra vidt
forskellige borgere i Kvaglund og omegn.
Svaret er: til september. Helt præcist fredag d. 11. september kl. 18-20.
og vi glæder os helt vildt.

HVEM ER DET FOR?
Det er for internationale og danskere med forskellig alder,
kultur og religion eller ingen religion.

HVORFOR?
Målet for 3F er, at skabe livsforvandlende fællesskab og livsbekræftende
relationer på tværs af generationer, kulturelle og religiøse forskelle. Vi ønsker,
det skal være et vindue og en mulig trædesten til kirkens mangfoldige tilbud og
fællesskaber, og det skal kunne tilbyde kirkens rum og Herre som livstydning.

HVORDAN?
Vi skal spise sammen, snakke, grine og smage mad fra Danmark og
forskellige, eksotiske lande. Det vil vi krydre med aktiviteter og underholdning,
der styrker og skaber fællesskab. Vi skal lytte til livsbegivenheder og historier fra
det virkelige liv, mens børn og teens kan spille spil, se ”Disney sjov” eller være
kreative. Alt sammen i passende mængder, så der er god plads til de gode,
uformelle samtaler. Vi slutter aftenen af med at tilbyde ”Tid med Gud” i kirkens
rum som noget, man kan vælge til.
Vi glæder os til at være sammen på en måde, som er præget af livsglæde,
taknemmelighed og anerkendelse.

DATOER FOR EFTERÅRET
Fredage kl. 18-20:
11. september
9. oktober
6. november
11. december
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SMIL, DER SMITTER
Jeg er på besøg hos Weyni og Henok, oprindeligt fra Eritrea, naboland til Ethiopien, men
nu bor de i Esbjerg. Jeg kender Henok fra den
internationale mandeklub.
Noget af det første, jeg møder, er deres datter,
Harena på 9 måneder, der er ét stort smil. Harenas
storebror, Faris på 2 år, er i børnehave. De er begge to
født i Danmark. Jeg bliver budt velkommen med smil,
der smitter, og de byder mig på Injera and wat. Mums.
Det er nationalret i Eritrea. Og ikke nok med det, så
begynder Weyni at riste kaffebønner, og senere får
vi den mest fantastiske kaffe i bitte små kopper. Alt
sammen på eritreansk vis.
Henok er 27 år gammel og kom til Danmark i 2015.
Han er flygtet fra Eritrea til Sudan. Han har været i
forskellige flygtningelejre i nabolandene Libyen og
Chad. Henok fortæller ikke så meget om den historie.
Kun, at det var meget farligt, og man nemt kunne dø.
Hans kæreste, Weyni, der er 3 år yngre, flygter også til
Sudan og de bliver gift i Sudan.
Med andres hjælp kommer Henok alene til Italien, og derfra med tog til Danmark. Han kommer på
asylcentret i Tranum ved Ålborg, og da han får asyl,
får han at vide, at han skal flytte til Bramming. Efter
2 år flytter han til Kvaglund. Her søger han om familiesammenføring. 2½ år efter bliver Weyni og Henok
genforenet i Danmark. De har i dag nok at gøre med at
arbejde, lære dansk, være i praktik og være forældre
for deres to dejlige børn. Henok har været med i international mandeklub i Kvaglund i flere år og Weyni har
været i praktik i Kvaglund kirke, og hun har været med
i den internationale kvindeklub. De smiler igen, når jeg
spørger om, hvordan de har det nu i Danmark. Vi er
glade for vores tro på Jesus og for vores kirke. Vi har
venner. Vi er glade for at bo i Danmark.
Jeg kan mærke, at deres glæde og smil smitter mig.

Peter Sode Jensen
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GUDSTJENESTER

i Kvaglund Kirke

AUGUST
2. august kl. 10.30 		

8. søndag efter trinitatis

Asger Ehmsen		

G2

9. august kl. 10.30 		

9. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen

G1

16. august kl. 10.30 		

10. søndag efter trinitatis

Peter Sode Jensen

G3

23. august kl. 10.30 		

11. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen

G2

30. august kl. 10.30 		

12. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen

G2

6. september kl. 10.30 		

13. søndag efter trinitatis

Peter Sode Jensen

G1

13. september kl. 10.30

14. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen

G3

20. september kl. 10.30

15. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen

G2

27. september kl. 10.30

16. søndag efter trinitatis

Georg Græsholt

G1

4. oktober kl. 10.30 		

17. søndag efter trinitatis

Georg Græsholt

G2

11. oktober kl. 10.30		

18. søndag efter trinitatis

Peter Sode Jensen

G3

18. oktober kl. 10.30 		

19. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen G2

SEPTEMBER

OKTOBER

25. oktober kl. 10.30 		
20. 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.

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

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

