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Gæstfrihed

Det var det noget af det første, jeg mødte,
da jeg kom til Kvaglund Kirke. At blive taget
imod og budt velkommen.

Det var dejligt som den nye stiftspræst i Kvaglund
Kirke. Det er jo her, jeg skal udføre det meste af
mit arbejde i kirkens internationale aktiviteter. Her
møder jeg fantastiske medarbejdere, som gør et
stort stykke arbejde for mennesker, der bor i vores
land, og som oprindeligt er fra et andet land.
Det er til stor inspiration for mange andre kirker
i stiftet. Ja, faktisk er det, hvad mit arbejde går ud
på: at vise gæstfrihed i Kvaglund Kirke og hjælpe
andre lokale kirker i hele Ribe stift til at vise gæstfrihed til de mennesker, der kommer til vores land og
sogn fra andre lande. Nogle er kommet for at arbejde i Danmark. Nogle er flygtet fra deres eget land,
og har fået eller søger asyl. De er vidt forskellige
mennesker fra mange forskellige lande, kulturer og
religioner.
Men ens for dem alle er, at de har brug for, at vi
viser dem gæstfrihed. Det ville vi også have brug
for, hvis vi kom til et andet land. Det har jeg og min
familie brug for, når vi kommer til Esbjerg. Og det
gør vi snart. Vi er ved at finde en bolig i Esbjerg og
omegn. Vi glæder os til at møde endnu mere gæstfrihed og sammen med mange andre i kirken vise
gæstfrihed til dig og mange andre, som vi møder i
Fakta, på torvet, i det internationale hus, på biblioteket, i kirken, i Ribe stift eller hvor det nu er.

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

Lidt fakta om mig:
Jeg hedder Peter Sode Jensen, jeg er gift med
Anne Marie, og vi har 4 døtre, hvoraf en følger med
os til Kvaglund. Jeg har været vikar som stiftspræst
for Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift
siden 14. juni. Er fastansat i samme stilling fra d.
1. november.
Jeg har tidligere været præst på Bornholm, i
Holstebro og Silkeborg. Oprindeligt er jeg født og
opvokset i landmandsfamilie på Fyn.
I min fritid nyder jeg: naturen, at gå ture med
vores hund, veteran-fodbold, løbetræning, gør-detselv projekter, stille-retræter, bøger og film.
Jeg mener, mennesker er vigtige, uanset hvilket
land, hvilken kultur og religion de kommer fra.
Derfor er det afgørende, at vi som kirke møder
mennesker med andre kulturer end vores, byder
velkommen til vores land, vores by og sogn. Vores
opgave er at lytte til menneskers historie i en sådan
grad, at de oplever sig set og værdsat, så gensidig
berigelse kan ske. Kirken har nemlig så meget godt
at give os alle sammen.

Peter Sode Jensen

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

FOTOS
Gert Lorenzen Balle
Dansk Oase

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

LAYOUT
Henrik Engedal
www.kirkeblad.nu

MERE NÅDE
TIL FORÆLDRE, TAK!
Dåbsceremonien efterfølges ofte af en kort
tale til forældre og faddere om vigtigheden af
at oplære det lille barn i dén kristne tro, som
de i dåben er kommet til at tilhøre.
Men hvordan gør man det i praksis? Intentionerne kan være nok så gode dér på dåbsdagen i
kirken, men når man så kommer hjem i børneværelset, hvordan ser det så ud i praksis?
Dansk Oase, hvorfra Kvaglund Kirke henter en
del af sin inspiration, har i deres projekt ”familielaboratoriet” undersøgt troens rolle i familierne. I konklusionen ”Mere nåde til forældre, tak”, konkluderer
projektleder Merete Dalsgaard, at der er brug for
flere åbne samtaler om forældrerollen som sådan,
men også om udfordringen med at give troen videre
til børnene.
Hun har interviewet 42 forældre om deres behov
og udfordringer. En mor fortæller: ”Alene oplevelsen af at sidde sammen med andre forældre og
lytte til ærlige og sårbare fortællinger om, hvordan
de andre oplever forældrerollen, får skuldrene til at
sænke sig.”
Merete Dalsgaard fortsætter: ”Når vi sætter os
sammen og taler ærligt om op- og nedture, så
opstår der noget, som mange af os forældre længes
efter. Vi glemmer konkurrencen om det mest vellyk-

kede familieliv, og deler sårbarhed og længsler for
familielivet med hinanden. Vi oplever os genkendt i
samtalen, og det er enormt befriende.”
Præstationskulturen, hvor alt helst skal se perfekt ud, efterlader også mange forældre med en
grundlæggende skam over at komme til kort. Ikke
at kunne leve op til livsstilsmagasinernes idealer for
den perfekte familie.
Her har vi måske brug for selv at genlære noget
af indholdet af den tro, som vi gerne vil give videre
til vores børn, nemlig nåden. Nåden, som går ud
på, at i Guds verden afhænger alt af ham, og ikke af
os. Vi kan læne os tilbage og modtage hans nådige
blik på os, ufortjent og uforskyldt. Han tog imod os,
da vi selv var små børn, som blev båret til dåben af
vores forældre.
Dér tog han imod os som sine elskede børn,
allerede inden vi kunne gøre hverken fra eller til.
Nåde er indholdet af den tro, vi gerne vil give videre
til vores børn, men den skulle også gerne udstrækkes til at gælde os i opgaven med at være gode
forældre for vores børn.
Som en anden mor i undersøgelsen påpeger:
”Vi ønsker at blive mødt i livets udfordringer og
hjælp til ”blot” at VÆRE en kristen familie med ALT,
hvad det indebærer. Jeg vil bare sige: Mere nåde
til familien, tak!”
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Aktuelle arrangementer
Julegospelkoncert

Den 26. november kl. 19.00.
Traditionen tro afholdes der en julegospelkoncert
i Kvaglund Kirke med kirkens eget Gospelkor.
Koret vil fortrylle os med deres smukke sangstemmer. Gospelkoret dirigeres af den meget
erfarne gospelkorleder Lydiah Wairimu.

Adventsmarked

Læs mere om
Den 23. til 24. november.
hjemmeside.
adventsmarkedet på vores
en og købe
Igen i år kan du komme i kirk
bola og quick
dekorationer, spille med i tom
ve eller adbanko, købe mad, en julega
en juleand.
ventsgave, og måske vinde
en af kirkens helt
år
i
n
Adventsmarkedet er ige
de store og små.
store begivenheder for bå

Tirsdagscafé - Jul i Esbjerg

Den 26. november kl. 14.00.
Jørgen Dieckmann Rasmussen fortæller om jul i Esbjerg før og nu.
”Rør blot ikke ved min gamle jul” står der i julesangen og “Sikken voldsom trængsel
og alarm”. Det kan få os til at tro, at julen slet ikke forandrer sig, men nye elementer er
løbende kommet til, og gamle er forsvundet. Hvad blev der f.eks. lige af julebrevene
og julekortene? Det er nogle af de forandringer i julen i Esbjerg, der er emnet for
eftermiddagens foredrag, der selvfølgelig er ledsaget af billeder.
Kaffe/te/vand med brød: 20 kr.

International Mandeklub
- Vi fortæller livshistorier
Den 10. december kl. 17.30.
I den Internationale Mandeklub mødes
mænd fra hele verden. Der skabes
venskaber på tværs af kultur, tro og
nationalitet. Denne aften skal vi spise
sammen og fortælle livshistorier.
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Julegudstjenester i Kvaglund Kirke

Den 24. december: familiegudstjeneste kl. 10.30,
traditionel gudstjeneste kl. 16.00.
Selvfølgelig holdes der julegudstjenester i vores
dejlige kirke. Til gudstjenesterne fortælles historien
om Jesus’ fødsel og der synges salmer. Vi holder
to julegudstjenester: den ene er rettet mod familier
og den anden er en helt traditionel julegudstjeneste for alle.

Bibelkunst er

kreativitet,
hygge og fordybelse.
Bibelkunst eller ”Bible Art Journaling” har sin
oprindelse i USA og går i sin enkelthed ud på
at tegne, skrive eller dekorere skriftsteder i
biblen, så de bedre kan huskes. Bibelkunst er
bare en af de kreative aktiviteter, som hjælper
dig med at udvikle din tro. Hvis du vil have
flere ideer så se www.visualfaithmin.org.
I september 2015 stødte jeg første gang på
begrebet Bible Art Journaling. Efter at havde set et
par videoer på YouTube, var jeg overbevist om, at
det måtte jeg bare prøve. Jeg gik i genbrugsbutikken og fandt en ældre bibel og så begyndte min
rejse. En rejse som har bragt mig tættere på Gud
og udviklet min kreativitet.

HVAD KRÆVER DET AT LAVE BIBELKUNST?

Det kræver ingen forkundskaber at lave bibelkunst. Alle kan være med. Du behøver ingen specielle redskaber – en blyant, viskelæder, en enkelt
sort tusch og du er i gang. Du kan også gå i børnenes penalhus og bruge de farver, du finder der.
Du behøver ikke en gang en bibel for at lave
bibelkunst. Du kan hente skriftsteder på nettet og
printe dem på et stykke A4 papir. Papirerne kan
sættes i en mappe, så de er samlet et sted, og
mappen kan gøres personlig ved at pynte den.
Bibelkunst kan også laves i en notesbog eller på
en blok.
Jeg udvælger vers fra en bibellæseplan, søndagens prædiken, eller ved at åbne biblen et tilfældigt
sted og sætte fingeren på et vers. Jeg kan også
finde inspiration i en linje fra en lovsang eller salme.
Nogle gange ser jeg en teknik eller en side, som
jeg ønsker at lave. Så kommer teknikken først, og
jeg søger et bibelvers, som kan passe til temaet.

HVEM HAR LYST TIL AT VÆRE MED PÅ HOLDET?

Er du kreativ og vil du gerne fordybe dig i Guds
ord, imens hænderne er optaget af at kreere? Har
du svært ved at huske, hvad du læser i din bibel,
eller har du svært ved at få læst i biblen, så er bibelkunst måske noget for dig. Vi mødes den første
torsdag i hver måned kl. 19.30 i Kvaglund Kirke.
Jeg har udvalgt verset, vi arbejder med, og har
trykt det på papir til dem, som ikke har en bibel,
de vil tegne i. Jeg medbringer farver, maling, klistermærker og andet, vi har brug for. Har du selv
farver, tusch eller farveblyanter, må du gerne medbringe dem.
Vi starter aftenen med en bøn, og sammen læser
vi verset to gange for at mærke efter, hvad verset
siger den enkelte. Herefter er det tid til at kreere.
Jeg har altid mindst et forslag til, hvordan siden kan
se ud, men det er op til den enkelte at lave det, som
taler til dem. Nogle aftner er siderne meget ens, og
andre gange er fortolkningen af dagens tekst helt
forskellig, det er netop det, der gør bibelkunst til en
aktivitet for alle.
Der er ingen rigtige eller forkerte måder at gøre
det på. Formålet med bibelkunst er ikke at overgå
hinanden, at lave den flotteste side, eller at få flest
likes på Facebook, men at fordybe sig i Guds ord
og være kreativ samtidig.
Har du spørgsmål eller lyst til at være med, så
ret henvendelse til Dorte Lundberg Jeppesen, tlf.
20 62 62 12 eller se Facebook gruppen ”Bibel
Kunst”, hvor du kan se nogle af de ting, vi tidligere
har lavet.
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Sådan praktiserer vi
tro i vores familie
ORTODOKS BAGGRUND I DANMARK

I FAMILIE MED GUD

– Vlad er ortodoks kristen fra Rumænien, og
jeg er vokset op i et hjem, hvor tro ikke har fyldt
meget. Troen har i de senere år fyldt mere, blandt
andet i forbindelse med vores engagement i
Kvaglund Kirke. Nogle kristne ritualer har vi valgt
at give videre til vores børn. Vores børn lærer om
kristendommen ved at komme i kirken, og ved at
vi snakker med Mara om Gud og Jesus.
– Når jeg snakker med Mara om eksempelvis
Jesus, så tager jeg som regel udgangspunkt i
hendes børnebibel eller det ikon af Jesusbarnet,
som hænger over hendes seng. Vi viser nogle
gange Mara, hvordan man beder til Gud, og hvad
hun kan bede for. Men fast bøn som bordbøn har
vi ikke indført hos os, måske er det, fordi det aldrig
har været et ritual, Vlad eller jeg har praktiseret.
– En skik fra den ortodokse tro, som vi på en
måde har givet videre til Mara, er fejringen af
hendes helgen-fødselsdag. Sankt Maria er Maras
helgen, fordi hendes navn kommer af ”Maria”.
Derfor siger vi tillykke til Mara på denne helgens
fødselsdag, og Vlads familie ringer ligeledes til
os og lykønsker Mara, som hvis det var hendes
rigtige fødselsdag.
Vi synes, det er en gave at kunne give Mara og
Luca noget fra ”begge kristne verdener”.

Jeg er mor til Jens Jakob (13 år) og Hjalte
(11 år) og gift med Jens Jørgen. Vi vil gerne,
at vores børn lærer Gud at kende som deres
himmelske far. Derfor bruger vi som familie tid
på at være sammen med Gud i hverdagen.
Hver aften sidder vi ved deres seng og taler
sammen. Vi synger en sang og beder en bøn
med dem. Denne stund har budt på mange
samtaler om stort og småt, og indimellem har
de vendt deres tanker om tro og Gud med os.
Vi læser i Bibelen sammen, så vores børn
også kan lære Gud at kende gennem historierne om Jesus. Vi spørger dem om, hvad de
synes er spændende eller mærkeligt i teksten
og taler sammen om det.
Nogle gange er livet fantastisk og fyldt med
gode oplevelser. Så takker vi Gud for, at han
giver os det, vi har brug for. Andre gange gør
livet ondt, eller der sker ting, som man ikke
forstår. Så takker vi Gud for, at vi er omsluttet
af hans kærlighed, og at han er med os i det,
som er svært, og beder ham om at trøste os.
Vi tager vores børn med til gudstjeneste om
søndagen, og deltager i et mindre fællesskab,
hvor vi spiser sammen og deler vores liv med
Gud med hinanden. Vi tager også på menighedslejr og SommerOase* sammen.

AF SISSE, SOM ER GIFT MED VLAD,
MOR TIL MARA (5 ÅR) OG LUCA (20
MÅNEDER)
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*Læs mere om SommerOase og overvej om
du skal med næste år: www.sommeroase.dk

AF MARGRETHE CÆSAR BJERG

Flere
generationer
sammen
Jeg er på besøg i en familie fra Kvaglund og
oplever gæstfrihed. Det er May May, som byder
velkommen i døren. Jeg havde spurgt i Sprogcaféen i det internationale hus bag Kvaglund
Kirke, om jeg måtte komme på besøg.

Det måtte jeg gerne, og nu møder jeg også May
Mays mand, Cung Sang, deres barnebarn og May
Mays mor. Senere kommer deres datter og svigersøn. De er på besøg for tiden. De er ellers bosat i
Norge. May May og Chung Sang har 5 børn, men
kun 3 af dem bor hjemme. En af deres sønner bor i
Australien.
De er 4 generationer i samme hjem. Noget, jeg
opdager, er en stor værdi for dem, og noget de ser
som en rigdom fra deres hjemland. De fortæller, at
i deres hjemland og kultur er de gode til at være
sammen på tværs af generationer. De har ikke så
travlt med at flytte hjemmefra. De nyder hinandens
selskab. Der er stor respekt for dem, som er ældre
end dem selv.
De oplever, at vi i Danmark er gode til at tale
med hinanden i en mere jævnbyrdig relation, men
vi kunne lære noget af dem i den respektfulde tone
til de generationer, som er ældre end en selv. De
fortæller taknemmeligt om, hvordan det at komme
til Danmark har givet dem mange gode vilkår. Bl.a.
gratis læge og uddannelse.
Cung Sang kom til Danmark i 2005. Han flygtede
fra borgerkrigen i Burma. Først til Malaysia, og siden
til Danmark som en del af FN’s kvoteflygtninge. Året
efter kom May May og deres 3 ældste børn. De har
først boet i Ribe indtil 2013, hvor de kom til Kvaglund.
Jeg spørger om, hvordan det var at være familie
i delstaten Chin i Burma, og hvordan det er at være
familie i Danmark. Cung Sang svarer: ”Det var nemmere i Chin. Der var alle kristne og kom i kirke.”

Fakta:
Chin, delstat i det vestlige Burma (Myanmar),
grænser op til Indien og Bangladesh; 36.000 km2,
ca. 570.000 indb. (2007). Chin eller Khyang er en
fælles betegnelse for en lang række etniske grupper
i det vestlige Burma og i Mizoram i Indien. Der bor i
dag ca. 1200 fra Chin i Danmark. De er næsten alle
kommet til Danmark som FN kvoteflygtninge.

De er en aktiv del af Chin menigheden som holder
gudstjeneste hver søndag kl. 14 i Kvaglund Kirke.
De glæder sig til at holde kirkens 10 års jubilæum på
lørdag. Det bliver en stor dag med mange gæster.
De er i det hele taget meget glade for deres kirke.
De fortæller, at de har brug for hinanden, når de skal
opdrage deres børn til at leve i en dansk kultur og
samtidig blive bevaret som kristne. Det ville være
godt for danskerne at blive bedre til at komme i
kirken. Der kan de lære noget af os. Vi får så meget
godt i kirken.
På vej ud af døren oplever jeg igen deres gæstfrihed. Jeg får lige 2 sodavand med på turen hjem.
Det var dejligt at være gæst i deres familie med flere
generationer samlet.
Af stiftspræst Peter Sode Jensen
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Gudstjenester i Kvaglund Kirke
NOVEMBER

3. november kl. 10.30		

Alle helgens dag		

Georg Græsholt

G1

10. november kl. 10.30		

21. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen

G2

17. november kl. 10.30		

22. søndag efter trinitatis

Jakob Wilms Nielsen

G3

24. november kl. 10.30		

Sidste søndag i kirkeåret

Georg Græsholt

G1

1. december kl. 10.30		

1. søndag i advent		

Jakob Wilms Nielsen

G2

8. december kl. 10.30		

2. søndag i advent		

Jakob Wilms Nielsen

G3

15. december kl. 10.30		

3. søndag i advent		

Jakob Wilms Nielsen

G2

22. december kl. 10.30		

4. søndag i advent		

Georg Græsholt

G1

24. december kl. 10.30		

Juleaften (familiegudstjeneste) Jakob Wilms Nielsen

G3

24. december kl. 16.00		

Juleaften			

Georg Græsholt

G1

25. december kl. 10.30		

Juledag			

Jakob Wilms Nielsen

G1

Julesøndag			

Jakob Wilms Nielsen

G2

1. januar kl. 16.00		

Nytårsdag			

Jakob Wilms Nielsen G2

5. januar kl. 10.30		

Helligtrekongers søndag

Georg Græsholt

12. januar kl. 14.00		
				

Afslutning på Evangelisk Alliance Bedeuge			
Fælles med andre kirker i Esbjerg

19. januar kl. 10.30		

2. søndag e. helligtrekonger

Jakob Wilms Nielsen G2

26. januar kl. 10.30		

3. søndag e. helligtrekonger

Georg Græsholt

DECEMBER

2. juledag henviser vi til gudstjenester i nabokirker
29. december kl. 10.30		

JANUAR

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

G1

