MAJ • JUNI • JULI / 2021

PLADS
TIL TRO OG
TVIVL
Læs mere på side 3
JEG TROR, HJÆLP MIN VANTRO / SIDE 2
HVAD GØR DU, HVIS DU ER I TVIVL OM NOGET? / SIDE 5
FOLKEHUSET KVAGLUND - HVAD DRØMMER DU OM? / SIDE 6
MUSLIM OG PRAKTIKANT I EN KIRKE / SIDE 7

JEG TROR, HJÆLP MIN VANTRO
Der er en beretning i det nye testamente om
en far, der kommer til Jesus med sin syge
søn. ”Jesus, hvis du kan, så hjælp os”. Jesus
svarer: ”Hvis jeg kan. Alt er muligt for den der
tror!” Hvortil faderen igen svarer: ”Jeg tror,
hjælp min vantro”. Eller som det hedder i den
nyeste oversættelse: ”Det gør jeg, men hjælp
mig, for jeg tvivler også.”
Jeg tror, men jeg tvivler også. Tro og tvivl, to sider
af den samme mønt.
Det sidste års tid har været præget af rigtig
meget tvivl og bekymring. Mon samfundet nu skal til
at lukke ned igen? Hvad nu hvis jeg bliver smittet?
Går det nogen sinde helt væk igen? Den ene gang
efter den anden har vi måttet indse, at dansen med
corona blev længere, end vi havde troet. Og hvem
ved med sikkerhed, hvor længe den bliver ved
endnu. Kommer der en ny mutation, som vores vacciner ikke dækker? Og skal vi så til at udvikle nye
vacciner og igennem flere nedlukninger? Corona
har virkelig vist os, hvordan tvivlen er menneskets
grundvilkår.
Vi har ikke fuldstændig sikkerhed om ret meget.
Og når vi ikke engang kan vide med sikkerhed,
om corona nogensinde går helt væk igen. Ja, ikke
engang kan være helt sikre på, hvordan vejret vil
blive i morgen, hvor meget mere må vi så ikke
også vedgå os tvivlen, når det kommer til de meget
dybere ting i livet? Hvad er meningen med det hele?
Hvor kommer vi fra? Og hvad sker der, når det hele
er slut en dag? Eller findes der en Gud, og hvem og
hvor er han/hun i så fald?

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

Jeg må indrømme, at jeg selv har det meget som
drengens far i beretningen fra før. Jeg tror, Jesus,
men hjælp mig, for jeg tvivler også.
Tvivl er altid troens bagside. Så længe vi er begrænsede, vil vi aldrig kunne få et fuldt og klart blik
over hele vores virkelighed. Tvivl er et grundvilkår.
Det har corona mindet os om. Men min tvivl på Gud
kan paradoksalt nok styrke min tro, har jeg fundet
ud af. For det er, når tvivlen hersker, at længslen
efter Gud i mig oftest er størst.
Jeg længes efter, at der er en, der ser det store
billede. Som er større end mig, og som holder mit
liv i sine hænder og altid vil mig det godt, uanset
hvad der sker.
Så Jesus, jeg tror på dig, men hjælp mig, for jeg
tvivler også.

Jakob Wilms Nielsen

KIRKENS ÅBNINGSTIDER:
Mandag – torsdag mellem kl. 9.00 og 16.00
Fredag er kirken åben mellem kl. 9.00 og 13.00
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HVIS IKKE DER ER PLADS
TIL TVIVL I TROEN,

er der ikke plads til mig
Kirken har ikke altid været en del af Anns liv,
og rejsen hen mod Gud har også været lang.
Hun voksede op i et hjem, hvor tro og religion
var skældsord. Som barn var Ann nysgerrig
på troen, men samtidig var hun splittet overfor Gud. For hvis der er en god Gud, hvorfor
er verden så ikke et godt sted?
Ann har boet i Kvaglund i 12 år. I sensommeren
2020 begyndte hun at komme til gudstjenesterne
i Kvaglund kirke. Det lå ikke i kortene, at Ann ville
søge kirken. Men så døde Anns mor sidste år. Det
kom uventet efter ganske kort tids sygdom og var
derfor meget hårdt. Men næste morgen fløj to sommerfugle rundt inde på værelset hos Anns mor.
Ann fortæller: ”Det var så smuk og fredfyldt. Det
virkede nærmest symbolsk for mig”.
Efter Anns mors død var der mange tanker om
liv og død, og om der fandtes en Gud. Ann besluttede sig for at finde svar: ”Min mors død gjorde, at
jeg kom til kirken med et mere åbent sind. Der er
stadig tvivl, og jeg har mange spørgsmål. Jeg er
egentlig et meget skeptisk menneske, men når jeg
ser tilbage på mit liv, så kan jeg se, hvordan Gud
har passet på mig.”

Livet har været en rutsjebane med sygdom og
udfordringer. Der har været mange op- og nedture.
I de dårlige perioder har Ann haft en tendens til at
drikke lidt for meget. For 6 år siden lykkedes det
hende at stoppe helt. Det var en stor sejr, og noget
hun er meget stolt af.
Da Ann begyndte i kirken sidste år, blev hun
hurtigt inviteret med i en af kirkens mindre grupper.
Hun er meget glad for at komme i en lille gruppe,
da hun oplever det som en tryg måde at lære nyt og
få svar på sine spørgsmål. Ann synes dog stadig,
at det er lidt svært med ”ham Jesus”. Det virker lidt
for vildt, at han både kan helbrede og lave mirakler.
Men Ann har fundet fred i, at hun som ny kristen
ikke kan forstå det hele på én gang. Når spørgsmålene bliver for overvældende, lægger hun det på en
mental hylde, som hun kan vende tilbage til senere.
Anns råd til andre, der måske er nysgerrige på
tro og kirke, er at tage det lidt ad gangen; ”Gud og
Jesus er nogle store ord, og det kan være svært at
forholde sig til dem. Men hvis man tager det i små
bidder, er det nemmere. Kristendommen handler jo
om alt det, der er godt.”

Birthe Rasmussen
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AKTUELLE ARRANGEMENTER

Sankthansaften

ONSDAG DEN 23. JUNI KL. 16.30

Sankthans er en tradition for mange. Og selvom
at det kan blive en lidt anden form for sankthansaften i år, vil vi forsøge at få noget stablet
på benene. Så kom frisk med til sankthansaften i Kvaglund Kirke og oplev fællesskabet i
kirken. Vi starter og slutter tidligt, for at børnene
også kan deltage, og selvfølgelig vil der være
hygge, snak og bål.
Hvordan aftenen ellers vil være bygget op, kan
I læse på Facebook og hjemmesiden. Vi glæder
os til at se jer.

Spaghettigudstjeneste

ONSDAG DEN 2. JUNI KL. 17.00

Det kan af og til være svært at få familielivet
og kirken til at hænge sammen. Men når vi
kombinerer aftensmad med gudstjeneste,
er det for mange familier en fordel. Først
fyldes vi op med forkyndelse ved at lytte
til Guds ord, og efterfølgende fyldes vores
maver, hvor vi spiser os mætte i mad. Og
så kan man gå hjem og lægge børn i seng
uden at skulle tænke på andet. Onsdag
den 2. Juni vil vi derfor afholde spaghettigudstjeneste. Men i stedet for spaghetti
vil vi grille pølser udendøres og have en
lille hyggelig stund sammen.
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CORONA INFO
På grund af corona kan enkelte
events have ændrede tider eller
bliver aflyst. Vi beklager på forhånd de gener, som det måtte
medføre. Hold dig opdateret
om alle events på Facebook eller
vores hjemmeside.

Babysalmesang

TIRSDAG DEN 4. MAJ KL. 10

Det er for babyer vigtigt at høre mors og fars
stemme og vænne sig til den for at få en god
udvikling i livet. Der er desuden en sjov måde
at gøre det på med sang og dans.
Så til alle jer nybagte forældre, mødre og
fædre, kom af sted sammen med jeres barn
til babysalmesang i Kvaglund Kirke og lær
sange og danse, som I kan lave sammen med
jeres barn.
Oplev glæden ved at være i ét fællesskab
med andre børn og forældre, og syng og
dans sammen med os. På vores Facebookside kan I se en video, hvor Yvonne fortæller
om babysalmesang, og det er også her, I finder oplysninger om, hvordan I tilmelder jer. Vi
glæder os til at se jer.

VOXPOP

HVAD GØR DU, HVIS DU
ER I TVIVL OM NOGET?
”Det er jo et ret bredt spørgsmål; men hvis
jeg i det daglige er i tvivl om noget, undersøger jeg det på Google eller spørger en
mere erfaren på området om hjælp.
Hvis det er på et dybere plan, snakker jeg
med Gud om det og oplever tit, at han
svarer mig. Enten via en tanke eller gennem
samtale med et andet menneske, nogen
gange også gennem et vers eller en passage
i Bibelen.”

Sonja Kærsgaard

”Når jeg er i tvivl om noget i mit liv, så taler jeg med
Jesus. For mig hjælper det at tale til ham - simpelthen
føre en samtale. På den måde mærker jeg, at han er til
stede og lytter. Skal han løse noget for mig? Nej. Han
skal bare lytte - for så giver han mig ro. Når jeg taler
til ham, gør det mig rolig og mere afklaret. Så bliver
tankerne om tvivlen også mindre.
Hvad gør jeg i situationer, hvor jeg ikke fysisk kan tale
med ham? Når jeg mærker, at jeg har brug for Jesus,
men ikke kan tale med ham på det tidspunkt, så aftaler
jeg, at vi får ”taletid” på et mere passende tidspunkt
på dagen.
Engang havde jeg en forestilling om, at Gud og Jesus
ikke kunne bidrage med noget til mit liv. Men det var
indtil, at jeg indså, at de ikke skulle løse noget for mig,
men at jeg kan betro mig til dem - uanset hvad der
måtte ske i mit liv.”

”Jeg kan ofte komme i tvivl om noget, og
når jeg er i tvivl, så vil jeg ofte gerne søge
viden om det, helt ned til det mindste atom.
Men det er svært at gøre, når det handler
om Gud. Jeg bruger gerne kirken til at finde
ro og tale med Gud, når jeg er i tvivl. Jeg
forsøger at gøre nogle ting, som får mig
tættere på Gud f.eks. ved at læse i biblen,
læse en andagt eller høre lovsang. Af og til
er det svært, og andre gange får jeg hjælp
til at finde det svar, som jeg ledte efter, for at
min tvivl forsvinder.”

Gert Lorenzen Balle

”Nogle gange bliver jeg fanget i bekymringer, og så fylder mine følelser meget.
Hvis nu fx at jeg ikke kan sove, så siger
mine følelser: ”Du falder aldrig i søvn, og
du kommer til at være vågen hele natten”.
Så prøver jeg at finde min stemme af fornuft. Jeg har opdaget, at min tvivl er knyttet til mine følelser, og det meste af tiden
er min tvivl ufornuftig. Så øver jeg mig i at
lade fornuften tale sandhed til min følelse
af tvivl og bekymring.”

Hannah Bach Nielsen

Sisse Svarrer
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FOLKEHUSET
KVAGLUND
– hvad drømmer du om?

Selvom Folkehuset Kvaglund endnu ikke er
en fysisk realitet, så eksisterer det allerede
i ånden. Der er allerede mange drømme
om, hvilket sted Folkehuset Kvaglund skal
være. Vi havde glædet os til at invitere
alle borgere i Kvaglund til et borgermøde i
foråret, men det måtte desværre udskydes
pga. coronarestriktioner. I stedet gik vi
online for at høre, hvad folk drømmer om.
Som med mange ting i det forgangne år har
corona også resulteret i benspænd i forhold til
planlægningen af Folkehuset Kvaglund. Drømmen om et fysisk borgermøde i foråret måtte
udskydes. Vi ville så gerne invitere alle Kvaglund
borgere til at dele deres drømme om, hvilket sted
Folkehuset skal være. Men hvordan gør man det,
når man ikke kan mødes fysisk?
Vi valgte derfor, at Folkehuset måtte rykke
online. Derfor oprettede vi i starten af februar
2021 en Facebookside for Folkehuset Kvaglund.
Målet var at få input fra folk i Kvaglund til deres
drømme for Folkehuset.
Vi startede ud med at lave en tegnekonkurrence i vinterferien, hvor tegneglade børn kunne
aflevere en tegning med forslag til aktiviteter i
Folkehuset, som de ville kunne lide. Her fik vi
tegninger fra børn, der foreslog spændende

6

aktiviteter såsom e-sport, bogklub for unge, juniorklub og kunstaktiviteter.
Senest har vi i påskeferien haft endnu en konkurrence, hvor folk kom med idéer til aktiviteter
i Folkehuset. Her fik vi mange gode forslag til
aktiviteter, som du kan læse nogle af herunder:
”Temadage, hvor kulturer mødes på kryds og
tværs. Hvor man kan lære andres traditioner og
madkultur at kende”.
”Der er så mange muligheder for aktiviteter,
som fx læsegrupper, strikkecafé, patchwork
værksted. Jeg vil med glæde deltage”.
”Seniorhygge med kortspil, strikketøj eller bare
en uforpligtende snak over en kop kaffe”.
”Spildage, temadage eller fælles spisning, det
ville være alt for fedt”
”Jeg drømmer om sorggrupper, hvor mennesker bliver set og mødt i sorgen”.
Følger du ikke allerede med på Folkehusets
Facebookside, så kan du finde den ved at søge
på ”Folkehuset Kvaglund” på Facebook. Her må
du gerne dele dine input til drømme for Folkehuset – indtil vi forhåbentligt snart kan samles til et
fysisk borgermøde og dele vores drømme med
hinanden.

Maibrit Thyssen

MUSLIM OG
PRAKTIKANT
Heba er praktikant i Kvaglund
Kirke. Hun er fra Libanon og kom
til Danmark, da hun blev gift med
en mand fra Libanon, som bor her
i Danmark. Og så er Heba muslim.
Men hvordan fungerer det at arbejde i en kirke, når man er muslim?
Det var Hebas jobkonsulent, der
spurgte Heba, om hun kunne tænke
sig at komme i praktik i Kvaglund Kirke.
”Er det okay for dig, når du er muslim?”,
spurgte jobkonsulenten. Men det ville
Heba rigtig gerne, for hun havde hørt
godt om kirken.
For Heba er det ikke underligt at arbejde i en kirke som muslim. I hendes
hjemland Libanon bor muslimer og
kristne nemlig side om side og er
gode venner. Derfor er Heba vant til at
omgås kristne.
Heba synes, det er dejligt at være praktikant i
kirken, og hun har oplevet, at folk har været åbne
og venlige.
Sognediakon Inge fortæller om Heba:
”Det er dejligt at lære Heba at kende og at lære
om den rige kultur og tro, som Heba kommer med.
Det er så godt, at vi kan snakke sammen og møde
hinanden med åbenhed og interesse, for vi kan i den
grad berige hinanden”.

MERE VIDEN GIVER BEDRE FORSTÅELSE
I kirken har Heba deltaget i et kursus om kristendommen. Her har hun fået mere viden om kristendommen og lært de kristne holdninger at kende.
Generelt synes Heba, at der er mange ligheder
mellem kristendom og islam – og flere ligheder end
der er forskelle. Heba fremhæver de fælles værdier,
der er i begge trosretninger. Heba anbefaler, at man
får mere viden om andre trosretninger, og hvad de
står for. Når man får mere viden om hinanden, forstår
man bedre hinanden.

i en kirke

Der er dog særligt én ting i kristendommen, som
Heba ikke forstår. I Islam er Jesus en profet. Men i
kristendommen er Jesus Guds søn. Men hvordan kan
Gud have en søn? spørger Heba. Hun synes ikke, at
det giver mening, at Gud, der har skabt både himlen
og jorden, skulle have Jesus som sin søn. Det ser
Heba som den største forskel mellem kristendom og
islam.
Generelt mener Heba, at andre mennesker må tro,
hvad de vil. Men Heba har dog meget svært ved at
forstå, hvordan mennesker kan leve uden tro. Heba
mener, at troen er en helt integreret del af os alle.
Heba slutter med at forklare:
”Troen er min identitet, min overbevisning og mine
tanker. Jeg kan ikke forestille mig ikke at tro på Gud”.

Maibritt Thyssen
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GUDSTJENESTER

i Kvaglund Kirke

MAJ
2. maj kl. 10.30		

4. søndag efter påske		

Carl Rosenberg-Desroses

G1

9. maj kl. 10.30		

5. søndag efter påske		

Peter Sode Jensen		

G2

13. maj kl. 10.30

Kristi Himmelfart		

Søren Aalbæk Rønn

16. maj kl. 10.30

6. søndag efter påske		

Jakob Wilms Nielsen		

G2

23. maj kl. 10.30

Pinsedag			

Jakob Wilms Nielsen		

G3

24. maj kl. 10.30

2. pinsedag			

Jakob Wilms Nielsen		

G1

30. maj kl. 10.30

Trinitatis søndag		

Carl Rosenberg-Desroses

G1

JUNI
Spaghettigudstjeneste

2. juni kl. 17.00		

(bemærk: onsdag)					

6. juni kl. 10.30		

1. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen		

G1

13. juni kl. 10.30

2. søndag efter trinitatis

Georg Græsholt		

G2

20. juni kl. 10.30

3. søndag efter trinitatis

Peter Sode Jensen		

G3

27. juni kl. 10.30

4. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen		

G2

4. juli kl. 10.30		

5. søndag efter trinitatis

Georg Græsholt		

G1

11. juli kl. 10.30

6. søndag efter trinitatis

Peter Sode Jensen		

G1

18. juli kl. 10.30

7. søndag efter trinitatis

Georg Græsholt		

G1

25. juli kl. 10.30

8. søndag efter trinitatis

Georg Græsholt		

G1

9. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen		

G1

JULI

AUGUST
1. august kl.10.30

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

