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Kirke som Familie?
“Church is not an event to turn up to, it is a
family you belong to”. Sådan står der på en
sten, som ligger på mit skrivebord. Kirke er
ikke en aktivitet, vi skal dukke op til, det er en
familie, vi hører hjemme i.

Jeg fik stenen af en ung kvinde, som havde lavet
den til mig på en kristen sommerlejr for nogle år
siden. Citatet stammer fra en af talerne på lejren,
som talte om kirke som noget organisk og relationelt. Noget vi er sammen og for hinanden. En
familie vi kan høre til i.
Den måde at tænke
om kirke på, vil måske
virke fremmed for
nogen. Hvis jeg bad
dig lukke øjnene og
beskrive det billede,
der tegner sig for
dit indre blik, når du
hører ordet: ”kirke”, så
vil langt de fleste beskrive en hvidkalket bygning
med rødt tag. Kirke er i vores bevidsthed koblet op
på bygningen, som i langt de fleste landsbyer ligger
på toppen af bakken midt i byen.
Kirken er bygningen, eller måske for nogen også
de aktiviteter, der foregår i bygningen: Gudstjenester, barnedåb, konfirmation og bryllup.
Jeg er glad for stenen på mit skrivebord. Den
ligger der for at forstyrre mig. Den minder mig
om, at kirken er mere end mit arbejde, mere end
de bygninger, jeg sidder i, og mere end de mange
aktiviteter, der sker her hver eneste dag i ugen.
Kirken er først og fremmest mennesker. Kirken er
et fællesskab at høre til i.

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

Som man kan læse om andetsteds i dette blad,
har vi i det forløbne år haft besøg af en sociologistuderende fra universitetet. Hun har skrevet speciale om Kvaglund Kirke, om frivillighed, engagement og involvering i kirken.
Så vidt jeg forstår de sociologiske begreber, har
hun fundet ud af, at følelsen af fællesskab er afgørende for, om man engagerer sig, og at de to ting
også har noget at gøre med ens tro. Fællesskab,
engagement og tro går ofte hånd i hånd, og de
forstærker gensidigt hinanden.
Vi øver os i Kvaglund Kirke på at være et åbent
fællesskab, hvor der er plads til alle. Et fællesskab,
som man kan engagere sig i, og som åbner muligheden for at tage små skridt i tro.
Så velkommen i kirken, ikke kun selve bygningen, selvom du også er velkommen her, ikke
bare til vores aktiviteter, selvom du er mere end
velkommen til dem, men velkommen i en familie,
hvor også du kan få lov at høre til.

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

Jakob Wilms Nielsen
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EN ILDSJÆL TAKKER AF
Der skulle være omkring 80 nøgler i omløb
iblandt de mange frivillige i Kvaglund Kirke.
En af de nøgler, som har været lånt ud længst
tid, kom før sommerferien hjem på kontoret
igen.
Hans Jørgen Nielsen, som har været aktiv i
kirken siden dens start, kom forbi for at aflevere sin
nøgle. Han og hustruen flyttede før sommerferien
fra Kvaglund for at være tættere på børn og børnebørn, og han var derfor forbi for at aflevere sin
nøgle.
Hans Jørgen var medlem af det allerførste menighedsråd i Kvaglund, og allerede efter et par år
blev han valgt som formand. Noget af det første,
Hans Jørgen var med til at tage initiativ til, var en
onsdagsklub i kirken under KFUM og K, hvor tæt
ved 100 børn i alderen 7-12 år samledes en gang
om ugen.
I begyndelsen var kirkebygningen en træ-vandrekirke, men efterhånden som bydelen voksede,
blev det tid at bygge en mere permanent kirkebygning. Her var Hans Jørgen kraftigt involveret. ”Min
kone mente måske, at jeg brugte lige lovlig meget
tid på projektet”, siger Hans Jørgen med et glimt i
øjet. I byggeudvalget rejste de land og rige rundt
for at studere kirker, ligesom de havde tæt kontakt

til Kirkefondet, for at få den bedste baggrund for at
bygge en flot, men også funktionel kirke.
Erik Norman Svendsen, som senere blev biskop
over Københavns stift, var sågar til møde om kirkebyggeriet i Hans Jørgens kælder. Han var dengang
sekretær i Kirkefondet.
Senere var Hans Jørgen også med til at samle
penge ind til at bygge hallen i Kvaglund, og på den
måde kan man sige, at han både har været med
til at bygge kirken og hallen, selvom hans engagement i kirkebyggeriet nok var størst. Han mente, at
man måtte involvere sig i både kirke og samfund, og
menighedsrådet havde derfor, som det naturligste
af alt, et hold med til den årlige sportsfest. En fest,
som i øvrigt sluttede med gudstjeneste i kirken,
hvor idrætsforeningen kom med deres faner.
I de senere år har Hans Jørgen været med til at
starte en mandeklub for mænd i pensionsalderen,
ligesom han har været omdrejningspunktet i ”mødestedet”, et lille fællesskab som mødes i kirken
mandag eftermiddag.
Ligeså meget som vi forstår Hans Jørgens beslutning om at flytte nærmere børn og børnebørn,
så kommer vi til at savne ham og hans engagement
i Kvaglund Kirke. Vi har lovet ham, at vi vil passe
godt på hans kirke.

Aktuelle arrangementer
Menighedslejr

Fredag d. 23. august til søndag d. 25. august.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til årets
menighedslejr. I Kvaglund Kirke skaber vi på
menighedslejren rammerne til fordybelse, leg og
snak. Vi ønsker at styrke fællesskabet i kirken og
dette sker på menighedslejren hvor vi er sammen om at komme tæt på Gud. Hold øje med
hjemmesiden for at se programmet.

Kvaglunddag

11.00. Traditionen
Lørdag d. 7. september kl.
på torvet i Kvagtro afholdes Kvaglunddag
d Kirke en bod,
lund. Igen i år har Kvaglun
g. International
hvor vi vil lave ansigtsmalin
l kvindeklub står
mandeklub og internationa
lger hjemmelavet
med deres madbod og sæ
Derudover kan
mad fra forskellige kulturer.
og opleve mange
de
man købe en bod, optræ
denne dag.
forskellige ting og sager på

Foredrag med Elisabeth Dons Kristensen

Tirsdag d. 10. september kl. 14.00: Fra bondegård til bispegård.
Elisabeth Dons Kristensen fortæller om sit liv, født som nummer fire ud af fem
søskende på en bondegård i det østjyske. Som voksen blev hun gymnasielærer,
senere præst på Sjælland og til sidst biskop i Ribe. Et spændende liv, men også med
døden som følgesvend. Det bliver, som Elisabeth siger, en eftermiddag, hvor vi føres
rundt i den tid og på de steder, som vi har tilfælles. Lige fra tiden som gymnasielærer
på Esbjerg Gymnasium over præstegerningen, til perioden som tilsynsførende biskop,
blandt andet her i Kvaglund.

Mød Biskop Jacob,
en af Indiens apostle

Mandag d. 23. september kl. 19.30.
Hør om Jacobs liv og omvendelse og om
et arbejde blandt de svageste i Indien,
om 6500 børn der hver dag bliver hjulpet, om 1250 præster der rejser rundt i
Indien, og meget mere. Velkommen til en
spændende aften, hvor du møder arbejdet blandt de kristne i Indien.

Det moderne Grønland

Tirsdag d. 24. september kl. 14.00. Erik Demant
fortæller om sine 14 år i Grønland. Han har familie i
Grønland og har, siden han flyttede tilbage til Danmark, besøgt Grønland utallige gange. Erik Demant
vil i ord og billeder berette fakta og personlige erindringer om livet i det smukke land. Et land med store
udfordringer og med en historie ud over det sædvanlige. Et land, som mange har holdninger til, men
også mange myter og fordomme om.

Spaghettigudstjeneste og børnekoncert

spiller denne sene efterOnsdag d. 9. oktober kl. 17.00. Bandet PastaParty kommer og
er Margit altid med, når
Derfor
middag. Man kan ikke sige PastaParty uden at sige fagter!
fedt for både børn og
der skal synges. Hun instruerer i fagterne til sangene, så det bliver
og Søren på cajon
voksne at synge med. Og så får man tilmed varmen! Anders på bas
fest. Efter koncerten
sparker for alvor festen i gang! Kom og vær med til en mega fed
spiser vi lækker pasta og kødsovs.
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Seniorkoret - du går glad hjem

Der høres snak og latter i lokalet. Medlemmerne sidder sammen og har socialt samvær,
hvor de lige følger op på, hvad der er sket
siden sidst.
Efter ca. en halv time begynder man at kunne
høre sang fra de sangglade damer, som er med
i koret. Seniorkoret har eksisteret siden 2007, og
enkelte medlemmer har været med fra starten, og
de har ingen planer om at forlade koret foreløbigt.

HVORFOR KOMMER MAN I KORET?

Det første svar på dette spørgsmål: ”Fordi vi
godt kan lide at synge”.
Det sociale spiller dog også en stor rolle i koret.
Man lærer hinanden rigtig godt at kende i koret, og
der er en god stemning hver gang, de mødes. En
fortæller: ”Er man lidt trist, når man kommer herover, så går man glad herfra”.
Kormedlemmerne oplever seniorkoret som et
sted, hvor alle kan være. Både kvinder og mænd er
meget velkomne i koret.
Det er et fællesskab, hvor ikke kun sang har
betydning, men hvor man hver især tager sig af
hinanden. Der fejres fødselsdag for medlemmerne
hvor fødselaren ofte har kage med, ”... Men det er
selvfølgelig noget man selv vælger”, fortæller de.
Koret synger alt muligt fra Højskolesangbogen:
salmer, fædrelandssange ”… og alt muligt andet”
lyder det lige fra et af medlemmerne.
Og nu er man begyndt at synge to-stemmigt, hvilket man er rigtig glad for. En fortæller, at ”Nu lyder vi
ikke som de andre kor. Nu er vi noget helt for os selv”,
efterfulgt at en stolt og skøn latter fra alle medlemmer.

HØJDEPUNKTET I SENIORKORET

Seniorkor-træf er højdepunktet på året. Det
ligger i starten af maj måned. Her mødes 4-5 kor
og synger nogle sange. Man optræder sammen og
optræder for hinanden på dette træf. Seniorkor-træf
afholdes på Hedelund, hvor beboerne kan få lov til
at nyde den fantastiske sang.
Seniorkor-træf er samtidig sommerafslutningen,
hvorefter koret går på ferie.
Seniorkoret optræder også gerne på andre tidspunkter. De deltager f.eks. til Adventsfesten i kirken
og til enkelte gudstjenester. De vil dog også gerne
pointere, at man ikke forpligter sig til at optræde.
Man deltager til koncerter, når man har tiden og
lysten til det, men dette er ikke et krav for at være
med.

PRAKTISK

Alle kan komme i seniorkoret og være med, der er
ingen optagelsesprøve. De første gange kan man
komme med gratis for at se, om det er noget, som
man kan lide. Ellers koster det 150 kr. pr sæson.
Seniorkoret starter op igen den 5. september.
Så har du lyst til et fællesskab med andre seniorer, som du kan dele oplevelser med og blive i godt
humør sammen med hver gang, I mødes, så synes
jeg helt sikkert, at du skal give det en chance og
komme og være med et par gange. Se, om det er
noget for dig.
Af Gert Lorenzen Balle
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Frivillighed i folkekirken?

Hvad betyder frivillighed mon for en folkekirke som Kvaglund Kirke? Og er der noget
særligt ved frivillighed i en kirkelig kontekst, som adskiller sig fra frivillighed i andre
sammenhænge? Det har jeg brugt et halvt år på at undersøge, da jeg i foråret skrev
sociologispeciale om frivillighed i Kvaglund Kirke.
Flere folkekirker begynder at involvere frivillige
og har positive erfaringer med det. Men nogle
folkekirker argumenterer dog for, at det kan være
svært at involvere frivillige i folkekirken. Argumentet er, at fordi folkekirken er en statsejet institution,
så mener mange, at det er de ansatte, som bør
gøre ”arbejdet” i kirken.

FRIVILLIGHED I KVAGLUND KIRKE

Ved at gøre brug af Kvaglund Kirke som case,
undersøgte jeg ved hjælp af et spørgeskema og interviews, hvordan frivillighed opleves, opfattes og
praktiseres i Kvaglund Kirke. Tre elementer fremstod som vigtige for frivillig involvering i Kvaglund
Kirke: tilhørsforhold, tro og adfærd.

TILHØRSFORHOLD

har en vigtig indflydelse på
frivillighed i Kvaglund Kirke. Hvis man føler sig
hjemme i kirken, er der større sandsynlighed for, at
man får lyst til at involvere sig som frivillig. Derfor
er fællesskab vigtig for oplevelsen af frivillighed.
Fællesskabet kan opleves på forskellige måder.
F.eks. kan fællesskab opleves gennem fælles
interesser, som man arbejder med ved frivillige
opgaver. Gennem frivillige opgaver kan man også
lære nye mennesker at kende, som man ellers ikke
ville have haft fællesskab med.

TRO

påvirker opfattelsen af involvering i
Kvaglund Kirke. Troen har en vigtig rolle for mange
frivillige i kirken, og frivilligheden er derfor påvirket
af kristne overbevisninger. F.eks. ser man på det
således, at alle er lige, og at præsten ikke er mere
værd end de frivillige.

ADFÆRDEN omkring frivillighed i Kvaglund Kirke

er præget af et syn på forandring og forbedring.
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Menighedsrådet arbejder for at forberede rammerne for frivillighed og er opmærksomme på udfordringer, som på nuværende tidspunkt kan hæmme
den frivillige involvering i kirken.
Det er vigtigt at arbejde med forståelsen af frivillighed i folkekirken. Særligt er det vigtigt at huske
troselementet, som er gældende i folkekirken og
som adskiller sig fra andre sammenhænge. Frivillighed kan desuden skabe et stærkt fællesskab og
tilhørsforhold til folkekirken, som kan give glæde
og værdi.
Af Maibritt Thyssen

Stiftspræsten
takker af
Efter 6½ år som stiftspræst for Folkekirkens
Tværkulturelle Center i Ribe Stift, er det tid
til nye opgaver. Jeg er taknemlig for min tid i
Kvaglund Kirke, hvor jeg har lært meget, og
hvor jeg har fået lov til at være med i videreudviklingen af det tværkulturelle arbejde ud fra
kirken og ud i hele Ribe Stift.

Tak til alle lønnede og ulønnede medarbejdere i
Kvaglund Kirkes mange aktiviteter. Nu er jeg blevet
sognepræst i Zions Kirke og har fået helt nye opgaver
der.

GUD BRUGER ALMINDELIGE MENNESKER

En af de gode ting ved Kvaglund Kirke er, at det i
praksis bliver understreget, at ethvert menneske er
skabt til at gøre en forskel. Udfordringer i livet kan
gøre, at vi glemmer det. Men når vi stiller os til rådighed i kirkens arbejde, kan det have overraskende
stor virkning, som vi slet ikke havde forestillet os.
Jeg har lige fået en bog af Max Lucado, som hedder
”Skabt til at gøre en forskel”. Her understreger han, at
der er brug for helt almindelige mennesker til at være
noget for andre. Det var en tidligere fisker, Peter, der
blev udvalgt til at være leder for den første menighed.
Han havde ikke studeret meget i sit liv, men han
blev udvalgt og fik lov at opleve store ting med Gud
og med menigheden. Der er også rigtig mange, som
engagerer sig i frivilligt arbejde i Kvaglund Kirke og
dermed gør en forskel for andre. Nogle oplever også,
at det forandrer deres eget liv på en god måde.

skulle flytte i tjenestebolig ved Zions Kirke. Mange
har givet en hjælpende hånd. En af de mest overraskende gaver under flytningen var, at der pludselig
stod en mand med 60 hjemmebagte boller og en hel
bradepandekage. Så havde vi noget til alle hjælperne. Det varmer mere end man forestiller sig.
Sådanne helt almindelige ting kan være en opmuntring for andre. Og vi kan alle finde vores egen
måde at vise hjælpsomhed mod andre. Det kan for
eksempel være den nye nabo, som lige er flyttet ind i
opgangen. En god velkomst og måske en blomst kan
få langt støtte betydning, end man forestiller sig.
Af Daniel Ettrup Larsen
nu sognepræst ved Zions Kirke i Esbjerg

HJÆLPSOMHED

Vi har selv oplevet stor opbakning, opmuntring
og hjælpsomhed i forbindelse med, at vi som familie
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Gudstjenester i Kvaglund Kirke
AUGUST

4. august kl. 10.30		

7. søndag efter trinitatis

Georg Græsholt

G1

11. august kl. 10.30		

8. søndag efter trinitatis

Georg Græsholt

G2

18. august kl. 10.30		

9. søndag efter trinitatis

Peter Sode Jensen

G3

25. august kl. 10.30		

10. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen

G2

1. september kl. 10.30		

11. søndag efter trinitatis

Georg Græsholt

G1

8. september kl. 10.30		

12. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen

G3

15. september kl. 10.30

13. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen

G2

22. september kl. 10.30

14. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen

G2

29. september kl. 10.30

15. søndag efter trinitatis

Georg Græsholt

G1

6. oktober kl. 10.30		

16. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen G3

13. oktober kl. 10.30		

17. søndag efter trinitatis

Georg Græsholt

20. oktober kl. 10.30		

18. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen G2

27. oktober kl. 10.30		

19. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen G3

SEPTEMBER

OKTOBER

				(Gospelgudstjeneste)

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!

G1

