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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

Når kirken får krop
Hvis du har besøgt Kvaglund Kirke, har du 
måske lagt mærke til det mærkelige vindue 
bagerst i kirkerummet. Glasset i vinduet er 
ikke fladt, men skråner bagud, væk fra kirke-
rummet. Det giver fornemmelsen af, at der er 
overtryk i kirkerummet og at trykket presser 
ruden udad. 

Jeg tror, det er præcis den fornemmelse, arkitek-
ten har villet give os. At der er noget inde i kirken, 
som vil ud. Og selvom en enkelt konfirmand nok 
fra tid til anden har haft ”udlængsel” af kedsomhed 
over præstens prædiken, så tror jeg ikke, det er 
det, der har været tænkt på. 

Øverst på væggen i kirken er der hugget 3 par 
duer ud i sten. Duerne flyver alle bagud, væk fra 
kirkerummet, og skaber en bevægelse ud af kirken, 
som er med til at forstærke det indtryk, at der er 
noget, som vil ud. 

Der er noget inde i kirkerummet, som vil ud. 

Det, som presser på, som gerne vil ud, er kir-
kens budskab. Budskabet om, hvordan den le-
vende Gud længes lidenskabeligt efter fællesskab 
med hele sin skabning; at han har sendt sin søn 
ind i den skabte verden for at vise, hvor meget han 
længes efter fællesskab med os. 

Budskabet er ikke kun forbeholdt de få, som 
samles i kirken om søndagen. Det vil ud og være 
en del af det omkringliggende samfund. 

Derfor er kirke for os i Kvaglund også mere end 
en gudstjeneste, sådan som vi skriver nederst på 
vores hjemmeside. 

Når gudstjenesten virker bedst, sender den os 
alle sammen ud i samfundet for at give krop til det 
budskab, vi har været samlet om.

Budskabet om, hvordan Gud elsker hele sin 
skabning, får krop, når mænd fra nærmest alle 
kontinenter samles til fællesskab tirsdag aften i 
kirkens internationale mandeklub. Det får krop, når 
Elsk Kvaglund samler skrald en onsdag eftermiddag. 
Det får krop, når Menighedsplejen insisterer på, at 
der ikke må være familier i Kvaglund, der ikke kan 
holde jul, fordi pengekassen er blevet lidt tom. Og 
det får krop, når børn fra kirken pakker det legetøj, 
de er blevet for gamle til, ind og sender det til 
børnene i asylcenteret i Hviding. 

Kirke og kristendom må aldrig kun blive noget 
for de få indviede. Noget, som foregår inde bag 
lukkede døre og vinduer. Kirken skal have krop, 
og den skal ud og blive til levende, pulserende liv i 
vores hverdag. 

Jakob Wilms Nielsen 
Præst

FOTOS
Gert Lorenzen Balle
Jakob Wilms Nielsen

LAYOUT
Henrik Engedal
www.engedal.it

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

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
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Vi talte med folk på Kvaglund torv

Hvad har du indtryk af, at Kvaglund Kirke gør 
for at hjælpe folk? 

– Man kan få hjælp til nogle småting i kirken.  Om 
torsdagen er der også fællesspisning - det er rigtig 
fint. Det eneste jeg selv deltager i, er de her tirsdags-
hygge-eftermiddage. 

Kvindelig kvaglundborger

Hvordan kan lokale folkekirker give hjælp? 
– Ensomme mennesker kan mødes i kirken. I 

dag mangler der ofte sådanne steder. Der er mange  
ældre her i området, der er alene. 

Kvindelig kvaglundborger

Hvad har du indtryk af, at Kvaglund Kirke gør 
for at hjælpe folk?

– Jeg bliver lidt glad, når jeg kigger på Kvaglund 
Kirke, fordi man har den internationale mandecafé, 
hvor man prøver at samle folk. Det behøver ikke 
hedde Gud, men her mødes man for at lave ting 
sammen. Det er vigtigt. 

Er der områder, som Kvaglund Kirke kunne 
have mere fokus på? 

– Kirken kunne godt lave flere aktiviteter for unge 
og komme over på skolen med aktiviteter. Ikke for at 
det skal handle om Gud, men for at give noget socialt 
til unge. Det tror jeg, at der er brug for. 

Mandlig lærer på Kvaglundskolen

Vi talte med sognediakon Inge

– Generelt er det ofte, når man mister, at folkekirken 
kan hjælpe ved at tilbyde en samtale med præsten. 
Men kirken kan også skabe rum for samvær, for her 
kan man være sammen på tværs af grupperinger. 

– I Kvaglund Kirke hjælper vi ved at invitere ind 
til fællesskaber. Hvis man bøvler med ensomhed, er 
der masser af muligheder for at være med i et fæl-
lesskab. Det kræver selvfølgelig, at man har mod på 
at møde nye mennesker. 

Desuden tager vi på besøg og snakker med folk, 
og vi tilbyder praktisk hjælp. Det er noget af det som 
menigheden, kirkens folk, hjælper med. Menigheden 
gør, at vi kan nå længere ud end kirkebygningen. Vi 
vil gerne gøre sådan, at folk, der bor i Kvaglund, ved, 
hvordan man kan bruge kirken. 

– Jeg har haft mange gode oplevelser med at 
hjælpe folk. Der var en dame, som ringede, fordi 
hun var syg med influenza og ikke havde mere 
mad i køleskabet. Så jeg sendte en sms ud til de 
praktiske hjælpere i kirken og spurgte om hjælp. 
Efter en time havde to personer afleveret mad til 
den her dame, som havde brug for lidt netværk, 
der kunne sørge for hende. Det var så formidabelt. 

Interviewet af Gert L. Balle og Maibritt M. Thyssen

Kirken i samfundet
Hvordan kan kirken hjælpe i lokalområdet?



Aktuelle arrangementer
GUDSTJENESTE 2. PINSEDAG
21. maj kl. 11.00. 2. pinsedag er vi nogle kirker som sammen afholder en fælles- 

gudstjeneste i Byparken. Tag frokosten med og nyd en smuk gudstjeneste under  

åben himmel. Vi har i år ændret tidspunktet på grund af andre arrangementer  

samme dag. 

FELLOWSHIP MEAL
25. maj kl. 18.00. Kom og oplev et hyggeligt fællesskab for alle aldre 
med spændende mad og samvær på tværs at kulturer – en dejlig  
fredag. Alle er velkomne til Fellowship Meal i Kvaglund Kirke, hvor vi 
sammen fejrer fællesskabet. Tag en ret mad med (svarende til hvad  
du/din familie spiser) til det store fælles multikulturelle madbord. 
Spisningen starter kl. 17.30 og efter aftensmaden har vi sjove aktiviteter 
for både børn og voksne. Aftenen slutter med lovsang og plads til at 
dele tro og liv fra ca. kl. 19.30, for dem som har lyst til at tage del i det. 
Vi glæder os til at være sammen med dig.

SANKT HANS AFTEN I KVAGLUND KIRKE
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. 

GÆSTEDAG PÅ SOMMEROASE 
19. juli - heldagsbegivenhed. Kvaglund Kirke arrangerer en bustur 

til gæstedag på SommerOase. Her vil vi sammen i bus køre afsted, 

og vi vil tilbringe hele dagen på OaseCamping. Hold øje med vores 

hjemmeside og Facebook med henblik på tilmelding. 

G3 GUDSTJENESTE (RYTMISK GUDSTENESTE)
3. juni kl. 14.00. Efter at gudstjenesteudvalget har udarbejdet et 
nyt koncept til vores gudstjenester i Kvaglund Kirke, starter vi en 
G3 gudstjeneste, hvor Burmeserne deltager, og vi sammen laver 
en rytmisk gudstjeneste. Her bliver det alt andet end traditionelt, 
og alle er velkomne. Læs gerne mere om det nyt koncept for 
vores gudstjenester på kvaglundkirke.dk. 
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Menighedspleje 
- er nogen da syge? 

Den 18. juni 2017 så foreningen Kvaglund 
Sogns Menighedspleje dagens lys. Den blev 
stiftet i tilknytning til Kvaglund Kirke.

Før stiftelsen af foreningen havde menigheds- 
rådet et såkaldt diakoniudvalg, som skulle arbejde 
med det diakonale i sognet. Men hvad er diakoni 
egentlig for noget? Hvis man slår ordet op i en 
fremmedordbog, så kommer ordet diakon af ordet 
diakonos, som betyder tjener. Det kan være en 
mand eller kvinde, uddannet på kristeligt grundlag 
i sygepleje, socialt og filantropisk arbejde. Så det 
nedsatte diakoniudvalg skulle have fokus på at  
organisere kirkens sociale arbejde i Kvaglund sogn.

Menighedsrådet og udvalget følte et behov for at 
få dette arbejde ind i nogle mere faste rammer og i 
et bedre netværk med mennesker og organisationer 
med samme fokusområde. Derfor blev Kvaglund 
Sogns Menighedspleje stiftet.

Nu nærmer foreningen sig så sin et års fødsels-
dag, så vi er glade for på denne måde at kunne 
fortælle lidt om, hvad der foregår:

Siden stiftelsen har foreningen hjulpet 
enkeltpersoner og familier med hel eller delvis 
betaling af sommerlejr, hvor de har deltaget 
sammen med andre fra Kvaglund Kirke. Op til 

jul har foreningen uddelt julehjælp til familier i 
Kvaglund sogn og kirke, som ikke selv har haft 
økonomisk mulighed for at købe ind til jul. Juleaften 
er der afholdt julefest for dem, der har haft lyst til at 
fejre aftenen sammen med andre, og som måske 
ikke lige har familie eller andre at fejre julen med. 
Foreningen har også hjulpet enkeltpersoner, fordi 
den har en godkendelse fra SKAT til at yde skattefri 
social hjælp til værdigt trængende, uden at der skal 
oplyses nogen steder om modtageren.

Foreningen får sine indtægter flere steder fra. 
I Kvaglund Kirke indsamles der til foreningen 
flere søndage om året. Der søges om midler fra 
forskellige fonde, og der kommer midler fra de 
kommunale § 18-midler. Til nogle arrangementer er 
der også en hel eller delvis brugerbetaling. Endelig 
er foreningen godkendt af SKAT til at modtage 
gaver fra personer, så giverne får skattefradrag for 
deres gaver, ligesom for gaver til f.eks. Folkekirkens 
Nødhjælp.

Fremtidsplanerne er mange. Foreningen vil 
gerne stå bag initiativer, hvor mennesker kan få 
små stjernestunder i deres hverdag, som de ellers 
ikke har mulighed for at få.

Tom Eriksen



Mandeklubben donerer penge
Mandeklubben i Kvaglund Kir-
ke tjener hvert år nogle penge. 
Nogle af dem går til en organi-
sation, hjælpegruppe eller lign.

I år tog klubben op på Hospice 
Sydvestjylland og overbragte en 
gave på 5000 kr. til Aflastningstje-
nesten, som har sin daglige gang 
på hospicet. 

Alt er sagt i kærlighed
Mandeklubben er en gruppe af 

mænd fra alle samfundslag. P.t. er 
der ca. 25 medlemmer. Klubben er 
et fællesskab, hvor man passer på 
hinanden og er der for hinanden, 
når der er brug for det. 

– Alt hvad vi siger til hinanden, 
er sagt med kærlighed, og jeg gen-
tager: kærlighed, siger Kai Kaus, 
der er medlem af klubben. 

Klubben er et fristed for mange 
og der laves mange forskellige ak-
tiviteter. Bl.a. holdes der foredrag, 
man tager på udflugt, og der har 
også været et forslag om at tage 
på udflugt til bunkerne ved Tirpitz. 

Klubben mødes hver onsdag 
formiddag kl. 9.30 i Kvaglund Kirke. 

Vi giver stjernestunder til 
patienter og pårørende

Aflastningstjenesten på hospice 
er en del af den palliative indsats 

(pasning og plejning af alvorligt, 
kronisk syge patienter, i deres 
sidste levetid).  Der er 55 frivillige 
i tjenesten, som giver hverdagsliv 
udefra til patienter og pårørende.

– Man glemmer lidt sin sygdom 
og de frivillige giver stjernestunder 
til patienter og pårørende, fortæller 
Ingrid Bang fra Aflastningstjene-
sten.

De frivillige er primært folk, som 
er gået på pension, men der er 
også nogle, som arbejder, der tager 
en aftenvagt en gang imellem. 

Anerkendelse til 
den frivillige indsats

Gaven, som er givet fra mande-

klubben, går til en julefrokost til de 
hårdtarbejdende frivillige. 

– Det er så dejligt at modtage 
en gave som denne, da det er en 
anerkendelse af vores arbejde. 
Dette gør vi også meget ud af at 
fortælle de frivillige, siger Ingrid og 
fortsætter:

– Jamen, jeg vil sige, at det er 
utrolig stort, at I laver det stykke 
arbejde og værdsætter vores ar-
bejde. Derfor siger jeg ekstra tak.

Som tak for donationen fik klub-
ben en præsentation af hospice, 
hvordan det er at bo der, aktiviteter, 
samt patienternes oplevelser af 
det. 

Klubbens mænd nød dagen 
og syntes, det var et spændende 
oplæg.

– Jeg vil da sige, at efter jeg har 
hørt, hvordan det fungerer derin-
de, vil jeg da personlig ikke være 
i tvivl om, at jeg gerne vil slutte 
mine dage derinde, siger Holger 
Bertelsen, som også er medlem at 
mandeklubben.

Af Gert Lorenzen Balle
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Jeg var stoppet som lærer på 
Markusskolen, og den ekstra 
tid, der nu var til rådighed, 
ville jeg gerne bruge på noget 
meningsfyldt. Samtidigt ville 
jeg jo også gerne hjælpe klub-
ben i gang.

At være frivillig i kvindeklub-
ben er en dejlig og spændende 
opgave. I årenes løb har vi frivilli-
ge mødt kvinder fra mange lande 
og har hørt mange forskellige 
livshistorier. Enkelte af kvinderne 
er kommet gennem alle årene, 
og nye møder op, hvilket gør det 
spændende at komme hver gang.

Den praktiske hjælp, vi frivillige 
giver, er mangeartet. De fleste 
ønsker at lære det danske sprog 
og at udvikle det, de har lært. Det 
er dejligt at mærke de fremskridt, 
mange gør. – Hvis en kvinde 
lige er kommet til landet, og vi i 
undervisningen ikke kan tage et 
fælles sprog, som f.eks. engelsk, 
til hjælp, kan det undertiden være 
en ret underholdende opgave. 

Ud over sproget er det også 
vigtigt, at kvinderne lærer om 
vores kultur, traditioner og om 
ganske dagligdags gøremål. Vi 
lærer kvinderne om vores mad i 
forbindelse med f.eks. jul og mor-
tensaften. Til gengæld lærer vi 
rigtig meget, når de laver mad fra 
deres hjemlande. Og det er både 
velsmagende og spændende 
mad!

Ved vores tilstedeværelse som 
frivillige tror jeg også, at kvinder-
ne fornemmer, at vi interesserer 
os for dem, at vi lytter til dem, og 

Efter en gudstjeneste for snart 10 år siden blev jeg spurgt,  
om jeg ville være frivillig i ”Kvinder møder Kvinder”. Uden rigtigt 

 at vide, hvad det egentligt indebar, sagde jeg straks ja.

at vi gerne vil hjælpe dem i den 
udstrækning, vi nu kan.

At være frivillig i ”Kvinder 
møder Kvinder” føler jeg ikke som 
en opgave, men som en gave. 
Det er dejligt at få lov til at møde 
så mange søde, spændende og 
dygtige kvinder.

Så jeg er glad for, at jeg for 
snart 10 år siden sagde ja til at 

Det internationale hus

være frivillig i ”Kvinder møder 
Kvinder”

Af Nete Nielsen
 

Hvis du har lyst at hjælpe til, 
så kig ind i kvindeklubben 
onsdag kl. 14-17. Vi har også 
brug for dig!

Frivillig i 
”Kvinder møder Kvinder”



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

GUDSTJENESTER
I KVAGLUND KIRKE

MAJ  

6. maj kl. 10.30 (5. søndag efter påske)   Georg Græsholt   G1

10. maj kl. 10.30 (Kristi himmelfartsdag)   Georg Græsholt   G1

13. maj kl. 10.30 (6. søndag efter påske)   Jakob Wilms Nielsen  G2 

20. maj kl. 10.30 (Pinsedag)    Jakob Wilms Nielsen  G2

21. maj kl. 11.00 (2. pinsedag)   Fælles gudstjeneste i Byparken

27. maj kl. 10.30 (Trinitatis søndag)  Flemming Rishøj  G1

JUNI 
3. juni kl. 10.30 (1. søndag efter trinitatis)   Jakob Wilms Nielsen  G1

           kl. 14.00      Jakob Wilms Nielsen  G3 

10. juni kl. 10.30 (2. søndag efter trinitatis)  Georg Græsholt  G1

17. juni kl. 10.30 (3. søndag efter trinitatis)  Jakob Wilms Nielsen  G2 

24. juni kl. 10.30 (4. søndag efter trinitatis)  Georg Græsholt   G1

JULI  

1. juli kl. 10.30 (5. søndag efter trinitatis)   Jakob Wilms Nielsen  G2  

8. juli kl. 10.30 (6. søndag efter trinitatis)   Jakob Wilms Nielsen  G2  

15. juli kl. 10.30 (7. søndag efter trinitatis)   Asger Ehm Ehmsen  G1

22. juli kl. 11.30 (8. søndag efter trinitatis)   Georg Græsholt  G1

29. juli kl. 10.30 (9. søndag efter trinitatis)   Georg Græsholt   G1

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.

NB!

Bemærk, gudstjenestetidspunktet d. 22. juli er kl. 11.30.


