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Kvaglund kirke får
ny hjemmeside
Henrik Engedal er manden bag opsætningen
af Kvaglund Kirkes kirkeblad, og nu også
arkitekten bag vores nye hjemmeside. Besøg
om kort tid www.kvaglundkirke.dk og se hvad
han kan.
Vi har spurgt Henrik, hvilket indtryk han har fået
af Kvaglund Kirke på baggrund af sit arbejde med
vores kirkeblad og den nye hjemmeside.
– Mit indtryk er, at det er en meget aktiv kirke,
siger Henrik.
– Der er mange forskellige aktiviteter, og særligt
omkring arbejdet med nydanskere og indvandrere
har jeg i andre sammenhænge stødt på Kvaglund
Kirke som det gode eksempel.
Henrik har været på besøg i kirken et par gange
og nævner, at der hersker en ”nede på jorden”stemning.
– Man kan være afslappet, og det virker, som om
der er let til latter.

Målgruppen er vigtig
I samarbejdet med Henrik om både kirkeblad og
hjemmeside har han udfordret os til at tænke over,
hvem det er, vi taler med. Hvem er det, vi forestiller
os vil læse kirkebladet eller besøge hjemmesiden?
– Måden, vi i samfundet kommunikerer på, har
ændret sig radikalt over det sidste årti, siger Henrik.
Det må få betydning for, hvordan vi som kirke kommunikerer. Det er ikke nok, at vi føler, vi har været
tydelige i vores kommunikation, hvis folk har hørt
noget helt andet. Udfordringen må være at bruge
tidens nye kommunikationsformer uden at gå på
kompromis med budskabet.

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

Besøg os på vores nye hjemmeside:
www.kvaglundkirke.dk
Her roser Henrik os for at være gode til at forstå, at det ikke handler om at gøre tingene på en
bestemt måde, men mere om at se på, om det
virker efter hensigten.
Det handler ikke så meget om, hvad vi selv
oplever, at vi prøver at kommunikere, som det
handler om, hvad mennesker i og omkring kirken
faktisk hører og læser i artikler og på hjemmesiden.
Vi er ikke bange for at eksperimentere og prøve
nyt i Kvaglund Kirke. Vi vil gerne følge med tiden
i et forsøg på at kommunikere kirkens ældgamle
budskab i et sprog, som er velkendt for nutidsmennesker.
Vi håber, at vi nu også med lanceringen af en ny
og opfrisket hjemmeside vil blive opfattet som et
sted, hvor man taler om kirkens tidløse sandheder,
men på et sprog, som bærer præg af, at vi ved,
hvilken tid vi lever i.
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

LAYOUT
Henrik Engedal
www.engedal.it

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

FOTOS
Gert Lorenzen Balle
Hanne Gram

Skæg og ballade og alvor
– Lidt om jul, halloween og allehelgensdag
Hvornår begynder og slutter julen?
Det er der delte meninger om. Ifølge kirkens
kalender begynder julen først den 25. december –
med at vi fejrer Jesus’ fødselsdag. Og så slutter
den igen den 5. januar – på helligtrekongersaften.
12 dage i alt varer den.
Men de fleste af os har nok en tendens til at tage
lidt forskud på den. Vi åbner julekalendere hele
december måned. Vi går til juleafslutninger og til
julefrokoster. Og for at vi skal købe julegaver i god
tid – helst rigtig mange – er butikkerne pyntet op til
jul allerede i november.
Der er ikke noget at sige til, at mange mennesker
allerede i slutningen af december bliver så trætte af
julen, at de smider træet ud før nytår!

En ny tradition er dukket op
Inden for de seneste cirka 20 år er der imidlertid
dukket en ny tradition op i Danmark, som har gjort
julen en lille smule kortere.
Før i tiden kunne der godt være julepynt i butikkerne fra efterårsferien og helt frem til nytår. Men
sådan er det ikke længere.
Nu er det ikke julelys og nisser, der fylder i butikkerne i slutningen af oktober og begyndelsen af november, men store orange græskar og alle mulige
uhyggelige masker og kostumer. Hjemme bliver der
pyntet op med udskårne græskarhoveder, hekse,
kister og flagermus. Og børnene bliver klædt ud,
som om de skulle være med i en gyserfilm.
Halloween handler nemlig om at lave sjov med
døden og alle de uhyggelige forestillinger, vi mennesker gør os om den.

Tænker på de døde
Ud over at være skæg og ballade handler halloween imidlertid også om noget mere alvorligt.

Halloween betyder jo allehelgensaften.
Dvs. aftenen før allehelgensdag. Og på allehelgensdag laver vi ikke sjov.
Allehelgensdag er en alvorlig dag, hvor vi tænker
på alle dem, vi har holdt af, som nu er døde. Og i
kirken holder vi særlige gudstjenester, hvor vi læser
navnene op på de mennesker i sognet, der er døde
siden sidste år, og tænder lys for dem. Det er en
meget stemningsfuld og højtidelig tradition.
Årets allehelgensgudstjeneste i Kvaglund Kirke
finder i år sted søndag den 5. november kl. 10.30.
Alle er velkomne til at være med.
Georg Græsholt
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Aktuelle arrangementer
ADVENTSMARKED

ber kl. 10 – 16 og
Det årlige adventsmarked bliver i år afholdt lørdag d. 25. novem
stemning.
søndag d. 26. november kl. 12 – 15. Kom og oplev den hyggelige
Prøv lykken i den
Køb årets adventskrans eller juledekoration hos KFUM spejderne.
mulighed for at
store tombola. Smag på lækkerier fra fremmede lande. Der er også
og få en hyggelig
købe hjemmelavede julegaver og nyde lidt godt fra caféen. Kom
kickstart på julestemningen.

JULEKONCERT MED KVAGLUND KIRKES GODPELKOR

Tirsdag d. 28. november kl. 19.30 afholder Gospelkoret sin årlige julekoncert.
Gospelkoret vil levere en festlig og levende koncert, hvor publikum også får lov til at
røre stemmebåndene og synge med på de dejlige julesalmer. Koncerten er gratis,
men der bliver mulighed for at give en gave til et velgørende formål.

JULEAFSLUTNING FOR DAGPLEJE- OG BØRNEHAVEBØRN

Tirsdag d. 5. december kl. 10.00.
and og saftevand.
En kort gudstjeneste for de allermindste, og bagefter er der kagem
Alle forældre med småbørn er velkomne.

ADVENTSFESTER FOR HEDELUND-BEBOERE
- OG ALLE INTERESSEREDE

Onsdag d. 6. og torsdag d. 7. december, begge dage kl. 13.30
.
Adventsfesterne begynder med gudstjeneste i kirken. Bagefter er
der kaffebord
med lagkage, og masser af adventshygge.
Adventsfesterne er tilrettelagt for beboerne på Områdecenter Hede
lund, men alle,
der har tid og lyst til at være med, er meget velkomne.

FÆLLES JULEAFTEN FOR ALLE

Juleaften d. 24. december kl. 17.30 – 22.00.
Traditionel dansk juleaften, med flæskesteg og and, risalamande,
knas og kager,
dans om træet og alt, hvad der hører julen til. Ring til Inge Skjølstrup
for mere
information, telefon 30 54 10 66

BABYSALMESANG

11.
Nyt hold starter fredag d. 2. februar 2018 kl. 10 –
faldskærm, sæbebobler.
Sang, dans, bevægelse, rim og remser, instrumenter,
eller begge forældre.
For alle babyer fra 2 – 12 måneder, sammen med en
telefon 22 35 93 54
Nærmere info: organist Yvonne Søndergaard Larsen,
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Kig indenfor i
Danmission Genbrug
på Kvaglund Centertorv
Kvaglund Kirke støtter op om genbrugsbutikken på Centertorvet.
Vi lever i en forbrugstid, hvor overflod er ret
dominerende. Vi er samtidig også bevidste om,
at vi bliver nødt til at tænke på ressource-spild og
genanvendelse. Genbrugstanken går langt tilbage,
men er blusset voldsomt op i de senere år.
Hos Danmission Genbrug er der en flok frivillige,
der yder en stor indsats for at samle overskud ind til

nødstedte mennesker rundt omkring i verden.
Danmission Genbrug er med til at sikre, at Danmission kan yde en indsats blandt fattige og udsatte
i Afrika, Asien, Mellemøsten og Danmark.
I genbrugsbutikken i Kvaglund kan man på en god
måde komme af med det, som man ikke mere selv
kan bruge.
De frivillige i butikken sorterer og prissætter de
indkomne varer, og det, som nogle ikke kunne bruge,
kommer til gavn hos andre, der for en billig penge
kan købe det, som de lige står og mangler.
Alle indtægter går ubeskåret til Danmissions
arbejde rundt omkring i verden.
Danmission støtter lokale kirker i deres indsats for
at dele evangeliet. Vi uddanner kirkens folk, så kirkerne bliver stærke både teologisk og administrativt.
Danmission tager fat på de grundlæggende

årsager til fattigdommen og arbejder for at styrke
lokale samfund, så de bliver i stand til at forbedre
deres samfunds levevilkår.
Danmission driver skoler og børnehjem i områder, hvor der ellers ikke er håb for udsatte børn.
Der kunne nævnes mange, mange flere gode
formål, som Danmission tager initiativ til, men
bag det alt sammen ligger der også en klar tanke
om at udbrede det kristne budskab, og at næstekærligheden også gælder der, hvor levevilkårene

er meget svære.
Ved at handle i genbrugsbutikken på Centertorvet, er du med til at støtte rigtig mange gode
formål rundt om i verden. Og naturligvis bliver alt arbejdet udført af frivillige hænder. Der er ikke nogen,
der skal på lønningslisten for at yde en indsats for
dem, der har det langt sværere end os.
Vi har brug for flere frivillige, og at være frivillig
giver masser af livskvalitet og glæde. Du vil indgå i
et team, hvor du har mulighed for at få en opgave,
der passer til dig.
Hvis du har lyst til at give nogle timer med, så kig
ind og snak med de flinke medarbejdere, og hør,
hvad du kan hjælpe med.
Hanne Gram,
frivillig medarbejder og
kasserer i Danmission Genbrug
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VOXPOP:

4 Kvaglund-borgere
om døden

I anledning af Allehelgen har vi spurgt et par Kvaglund-borgere om deres forhold til døden.
Vi har stillet dem de samme tre spørgsmål: Hvad tænker du om døden? Er du bange for at dø?
Hvad tror du, der sker efter døden, hvis noget?
– Jeg ved, at alle
mennesker skal dø,
ellers kunne der jo heller ikke blive ved med
at være plads til alle
mennesker på jorden,
men jeg håber, jeg får
lov til at leve mange år
endnu. Jeg ved ikke,
hvordan jeg vil tage
det, hvis jeg får at vide,
at jeg kun har kort tid at leve i, men jeg håber, jeg
vil være taknemmelig for, at jeg har fået et langt og
lykkeligt liv. Jeg spekulerer ikke på, hvad der sker
efter døden. Jeg lægger det i Guds hænder.
Anna-Grethe Østergaard

– Døden er en ting
der sker for alle, den
er uundgåelig. Jeg er
ikke bange for at dø,
men jeg håber først
det bliver, når jeg er
gammel. Jeg tror, at
når jeg dør, så er det
bare slut. Sort skærm.
Jon Kildegaard
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– Jeg tænker egentlig ikke så meget på
døden. Jeg er ikke
bange for at dø, det har
jeg gjort op med mig
selv. Forhåbentlig kommer jeg i himlen når
jeg dør. Jeg tror på et
liv efter døden. Det er
svært at forestille sig,
hvordan det bliver, men
jeg tror, det bliver et liv
lidt ligesom her, bare uden ondskab.
Rune Rasmussen

– Døden er en
naturlig ting ved livet.
Vi bliver alle født for
at dø en dag. Jeg
er ikke bange for
døden. Jeg kommer
jo ikke til at mærke
den. Jeg tror, at jeg
efter døden kommer
til at møde alle dem,
jeg har mødt igennem livet, og at det
bliver godt.
Karen Havndrup

Kvaglund kirke fyldes flere
gange hver søndag
Søndag middag, når gudstjeneste og kirkekaffe er slut i Kvaglund
kirke, kan man møde en del burmesere, der er på vej til gudstjeneste.
Først mødes de i huset bag kirken, og klokken 14 begynder deres
gudstjeneste med fuld musik i Kvaglund kirke.
Gennem flere år har der været
samarbejde mellem Kvaglund
kirke og Chin Baptist Church
Esbjerg (CBCE). I begyndelsen
brugte de huset bag kirken,
men efterhånden voksede deres
menighed så meget, at de havde
brug for al den plads, der er til
rådighed i kirken.
CBCE har fået deres egen
præst, Moses, som de 184 medlemmer af menigheden betaler
løn for. Moses fortæller om deres
menighed:
– Det er vigtigt, at vores tro kan
fortsætte med at udvikle sig her i
Danmark. Vi er en lille procentdel
i Burma, der er kristne. Vi ønsker
at blive bevaret som kristne her
i Danmark. Derfor samles vi
næsten alle hver søndag, over
90% af medlemmerne er med hver
gang. Vi vil også gerne samles
flere gange i løbet af ugen, hvis
der er lokaler til rådighed.
Der er mange børn og unge i
menigheden, og hver af grupperne
deltager med indslag i gudstjenesten. Jeg har oplevet at være
med i deres gudstjeneste og det
er en stor oplevelse, særligt,
hvis man kan få en af de unge til
at oversætte. Der holdes jævnligt fællesgudstjenester mellem
Kvaglund kirke og CBCE, hvor
man har lejlighed til at dele troen
på tværs af kultur.

Moses fortæller: – Der er
store forskelle i at være kristen
i Burma og Danmark. Det var
meget svært at være kristen i
Burma, selvom 95% var kristne
i Chin-provinsen. Det er OK at
komme i kirke, holde søndagsskole med videre i Chin-provinsen,

men missionsarbejde og gudstjeneste i buddhistiske områder
er meget svært. Vi må ikke bygge
kirker og ikke holde gudstjenester
i lejligheder – men vi gjorde det
alligevel. Mennesker samles
alligevel til kristne gudstjenester,
men de buddhistiske naboer
klagede og myndighederne kom
og forbød gudstjenester, men vi
fandt en ny lejlighed at mødes i.
Præsten Moses tager ofte på
hjemmebesøg hos medlemmerne. Han ønsker både, at chinsproget bevares i menigheden,
og at børn og unge vokser op
i troen. Menigheden er godt i
gang med at samle penge ind til
deres egen kirkebygning, men de
ønsker fortsat at samarbejde.
Daniel Ettrup Larsen
stiftspræst for Folkekirkens
Tværkulturelle Center i Ribe Stift.
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GUDSTJENESTER
I KVAGLUND KIRKE

NOVEMBER		
5. november kl. 10.30

Jakob Wilms Nielsen

Alle helgens dag

12. november kl.10.30

Georg Græsholt		

22. søndag efter trinitatis

19. november kl. 10.30

Jakob Wilms Nielsen

23. søndag efter trinitatis

26. november kl. 10.30

Jakob Wilms Nielsen

Sidste søndag i kirkeåret

3. december kl. 10.30

Georg Græsholt		

1. søndag i advent

10. december kl. 10.30

Jakob Wilms Nielsen

2. søndag i advent

17. december kl. 10.30

Jakob Wilms Nielsen

3. søndag i advent

24. december kl. 10.30

Jakob Wilms Nielsen

Juleaften

DECEMBER

				Familiegudstjeneste
24. december kl. 16.00

Georg Græsholt		

Juleaften

25. december kl. 10.30

Jakob Wilms Nielsen

Juledag

26. december kl. 10.30

Georg Græsholt		

2. juledag

31. december		

Ingen gudstjeneste

Julesøndag

1. januar kl. 16.00 		

Jakob Wilms Nielsen

Nytårsdag

				

Kransekage og champagne efter gudstjenesten

7. januar kl. 10.30 		

Georg Græsholt 		

1. sønd. e. helligtrekonger

14. januar kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

2. sønd. e. helligtrekonger

21, januar kl. 10.30		

Jakob Wilms Nielsen

Sidste sønd. e. helligtrekon.

28. januar kl. 10.30		

Georg Græsholt		

Søndag septuagesima

Jakob Wilms Nielsen

Søndag seksagesima

JANUAR		

NOVEMBER
4. februar kl. 10.30		

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

