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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

VI KAN IKKE BÆRE 
VERDEN PÅ VORES 
SKULDRE, MEN ... 

FOTOS
Gert Lorenzen Balle

LAYOUT
Henrik Engedal
www.kirkeblad.nu

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

Når du læser det her, er det allerede blevet 
februar, og du er forhåbentlig kommet godt 
ind i det nye år. Her på årets 2. dag, hvor jeg 
sidder og skriver min klumme, kan man godt 
føle sig lidt beklemt. Foran os ligger det nye 
år med alle sine muligheder. Men også med 
alle sine trusler. Der er meget at tage fat på. 
Næsten for meget, tænker jeg somme tider.

Anton føler skyld hedder en børnebog, skrevet 
af Katrine Marie Guldager. 

Den handler om Anton, en dreng på 10 år, der 
pludselig en nat vågner op – og føler sig skyldig. 
Ligger der i sin seng og føler sig skyldig over for 
de tusindvis af børn i verden, som slet ikke har en 
seng. Slet ikke har en dyne. Eller en rar mor. Det 
er, som om han kan høre alle de ulykkelige børn i 
verden græde. På en gang. Og han bliver selv helt 
trist af det. 

Næste dag kan han ikke følge med i timerne 
i skolen. Tankerne løber bare rundt i hovedet på 
ham. Og ude i skolegården lægger han pludselig 
alt for meget mærke til, hvordan dem i de store 
klasser holder de små nede. 

Verden er ved at falde fra hinanden for Anton. 
Ingenting er, som det skal være. Og Anton føler sig 
skyldig. Hvordan kan han tillade sig at have det så 
godt, som han har det, mens andre har det skidt?

Men 2 oplevelser hjælper Anton videre:
Den ene er en engel, som viser sig for ham i 

skolegården: – En lille dreng som dig skal ikke 
bære verden på sine skuldre! siger englen til Anton.

Den anden oplevelse er en samtale, han har 
med en af sine lærere, som fortæller Anton, at han 
faktisk kan gøre noget. – Hvis nogen er i nød, kan 
man jo altid prøve at hjælpe dem! lyder bogens 
sidste sætning. 

Der er altid nogen, vi kan prøve at hjælpe. Og i 
fællesskab kan vi gøre meget.

Dronningen nævnte i sin nytårstale i forgårs 
nogle eksempler: vi kan gøre noget for klimaet, 
sige fra over for antisemitisme og andre former for 
fremmedhad, og vi kan hjælpe dem, der føler sig 
ensomme. 

Der er brug for det alt sammen. Og mere til. Hver 
især kan vi supplere dronningens liste med ting, vi 
selv synes er vigtige.

Der er nok at tage fat på. 
Men vi skal passe på, vi ikke får så travlt med 

alt det, vi burde, at vi selv mister livsmodet. Vi kan 
ikke bære verden på vores skuldre. Det er ingen af 
os store nok til. 

Vi skal hele tiden prøve at gøre det gode. Og så 
må vi tro og håbe på, at Gud vil hjælpe os med det, 
vi ikke selv magter. 

Godt nytår!

Georg Græsholt



For noget tid siden blev jeg interviewet 
af nogle 7. klasses elever fra skolen. De 
ville gerne vide, hvad jeg mente om at bo i 
Kvaglund. Jeg fortalte, at jeg er glad for at bo 
her, og de fortalte til gengæld, at de havde 
fundet ud af, at der er ret stor forskel på, hvad 
man mener om Kvaglund afhængigt af, om 
man bor her eller ikke. 

For 2 år siden fik kirken lavet en lignende men 
noget mere tilbundsgående undersøgelse. Det man 
kalder en sogneprofil. Vi fik hjælp af noget, der 
hedder Kirkefondet, til at kigge statistikkerne igen-
nem for at se, hvad det er for mennesker, der bor i 
Kvaglund. Med andre ord: Hvordan ser den typiske 
”kvaglunder” ud? 

Det viste sig for det første, at vi er ret forskellige. 
Ud af de ca. 4000 mennesker, der bor i Kvaglund, er 
der ikke mindre end 40 nationaliteter repræsenteret. 

Men selvom vi ikke kan sige noget entydigt om 
hudfarve, alder eller beskæftigelse på den typiske 
kvaglundborger, så viste det sig alligevel, at der er 
noget, som mange af os har til fælles. 

En af de ting som jeg særligt studsede over var, 
hvor mange af os der er enlige. En af undersøgel-
sens kategorier var husstandstyper. Her viste det 

sig at i mindst 52% af alle hjem i Kvaglund, bor der 
enlige. Dvs. at der i over halvdelen af hjemmene 
kun sidder en voksen tilbage i sofaen, når børnene 
er gået i seng. 

Samtidig viste undersøgelsen, at den typiske 
kvaglundborger med meget større sandsynlighed 
end i resten af Danmark ikke har fast arbejde. Det 
kan enten være, fordi man er pensionist, førtidspen-
sionist, indvandrer, hjemmegående eller af anden 
grund arbejdsløs. 

Så din nabo er altså højst sandsynligt alene 
hjemme om aftenen, og der er større chance end 
i resten af landet for, at han eller hun ikke går på 
arbejde og der møder andre mennesker i løbet af 
dagen. 

Med andre ord: Der er større sandsynlighed for 
at den typiske kvaglundborger føler sig ensom end i 
resten af landet. Det betyder selvfølgelig ikke, at der 
er flere ensomme i Kvaglund end i resten af landet. 
Der er jo heldigvis andre steder, man kan møde 
mennesker end i hjemmet og på arbejdet. Men det 
betyder, at der her i Kvaglund er mere behov for 
”andre fællesskaber”. Det er en udfordring til os som 
kirke og til os som lokalsamfund i det hele taget. 

Jakob Wilms Nielsen
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Aktuelle arrangementer
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Bibelkunst
DEN 6. FEBRUAR KL. 19.30
Biblejournaling kommer fra USA og er en 
videreudvikling af det at tage noter i biblen. 
Billederne bruges til at huske skriftstederne 
samt fordybelse i teksten, mens den kreative 
proces finder sted. Så har du lyst til at være 
kreativ i godt selskab og arbejde med teksterne 
fra biblen på en anderledes måde, er denne 
aften noget for dig. Alle kan være med, du  
behøver ikke være god til at tegne eller male. 
Læs mere på www.kvaglundkirke.dk.

Årsfest for Frivillige
DEN 31. JANUAR
Vi fejrer de frivillige i kirken. Alle frivillige medarbejdere, som er 
engagerede i kirken eller menigheden, er velkomne til festen. 
Hold øje med hjemmesiden for mere info. 

Fastelavnsgudstjeneste
DEN 23. FEBRUAR KL. 10.30 

Traditionen tro afholdes der igen faste-

lavnsgudstjeneste i Kvaglund Kirke. Vi starter 

med gudstjeneste, som er for hele familien. 

Efterfølgende har vi tøndeslagning og leg til 

børn og barnlige sjæle. Og gå heller ikke glip 

af de lækre fastelavnsboller og kaffe. 

Tværkulturel lejr forår 2020 
DEN 6-8. MARTS 
En tværkulturel lejr er et tilbud til alle nydanskere om at være med i et godt fælles-skab, hvor værdier som respekt, åbenhed, tillid og værdighed er bærende.Lejrene er for voksne med eller uden unge/børn. Hver familieenhed får som regel  tildelt sit eget værelse. Der bliver lavet mad til alle hver dag, dog hjælper man  hinanden med forskellige ting, fx opvask og rengøring.Hver dag er der planlagt mange gode, spændende og givende aktiviteter, som alle deltagere forventes at deltage i. Hver dag samles man også for at lytte til, hvad Gud siger til mennesker gennem Bibelen. Alle er velkomne, uanset religiøs baggrund.
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MENIGHEDSRÅD på en ny måde ...
ORIENTERING FRA ARBEJDET 

MED KIRKENS LEDELSE

Som led i en større plan for omorganiserin-
gen af ledelsen i Kvaglund Kirke afprøver vi 
her i efteråret en ny model for menigheds- 
rådets arbejde.

Vi vil gerne skabe plads på menighedsrådsmø-
derne til at drømme, lytte til Gud, diskutere hvilken 
kirke vi ønsker at være og derigennem være med til 
at sætte retningen for vores fælles arbejde i kirken.

Ændringerne skulle gerne afspejle, at vi ønsker 
en (endnu mere) aktiv kirke. En kirke med en ledel-
se, som vil have mulighed og overskud til både at 
kunne håndtere forretningen med bygning, økono-
mi og andre teknikaliteter, og som samtidig har tid 
til at involvere sig i kirkens liv og vækst.

Vi forsøger os med en ny struktur, hvor et for-
retningsudvalg behandler indkomne forslag, tager 
mindre beslutninger og forbereder større diskus-
sioner og beslutninger forud for de ordinære me-
nighedsrådsmøder. Fordelen ved den nye struktur 
bliver forhåbentlig en mere effektiv arbejdsgang i 
menighedsrådet, så der også bliver tid til at se på 
de forskellige grene af kirkens arbejde og f.eks. se 
på, hvilke behov de frivillige har for støtte enten nu 
eller senere. F.eks. i forhold til organisering, kurser 
eller sparring fra andre i menigheden.

Forretningsudvalget består af Karin Blok Kristen-
sen (menighedsrådsformand), Jens Muff Poulsen 
(næstformand og kasserer), Anna-Grethe Øster-

gaard (kontaktperson), samt Jakob Wilms Nielsen 
(ledende præst). De vil være de øverste ansvarlige 
for driften af kirken. Dvs. for alt hvad der har med 
personale, bygninger og økonomi at gøre.

Forretningsudvalget kan tage selvstændige 
beslutninger i mindre spørgsmål og tager det 
samlede menighedsråd med på råd i større, mere 
principielle beslutninger. Uanset beslutningens 
karakter og størrelse skal alt hvad der sker i for-
retningsudvalget efterfølgende godkendes af det 
samlede menighedsråd.

Derudover har vi nedsat et visionsudvalg, som 
har til opgave at koordinere og tilrettelægge den 
del af menighedsrådets arbejde, der handler om 
menighedens liv og vækst. Man kan lidt karikeret 
sige, at hvor forretningsudvalget er optaget af ar-
bejdet med kirkens rammer, så skal visionsudvalget 
være med til at facilitere samtale og beslutninger i 
menighedsrådet om, hvordan vi gerne vil fylde de 
rammer ud.

I visionsudvalget sidder Allan Skovgaard Jensen, 
Birthe Marie Rasmussen og Jakob Wilms Nielsen fra 
menighedsrådet, suppleret af Marianne Muff Førris-
dahl, Margrethe Cæsar Bjerg og Henrik Grønkjær.

Vi håber, at ændringerne vil blive taget godt 
imod og at de vil skabe grobund for endnu mere 
livsforvandlende fællesskab i Kvaglund Kirke.

Jakob Wilms Nielsen
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Livsforvandlende 
fællesskab

Inge Skjølstrup
– Det livsforvandlende for mig består i mødet 
med Jesus. Det er ham, der kan forvandle os. I 
fællesskabet kan vi være sammen og kan slap-
pe af. Her må vi få lov at være dem, vi er. Her 
skal vi ikke ha’ maske på. Det kan også være 
livsforvandlende at få lov at være sig selv. 

Karin Blok
– Det er først og fremmest ordet fællesskab, 
der siger mig noget. For mig er Kvaglund 
Kirke fællesskab. Det er den måde vi møder 
hinanden på. Det er vores familiegrupper og 
den måde, vi forhåbentlig møder nye i kirken 
på.  

Poul Martin Nielsen
– I kirken kan vi komme, som vi er, om vi er 
tykke, tynde, lange eller korte. Det er det, 
Jesus og hans kærlighed kan gøre ved os. 
At vi lærer at acceptere hinanden, som 
vi er. Vi lykkes ikke altid med at være så  
accepterende, som vi gerne ville være, 
men hos ham er der tilgivelse og en ny 
chance til at prøve igen.

Sat Matsalou
– Livsforvandlende fællesskab er for mig, at vi 
er som brødre og søstre, der kan få lov at dele 
med hinanden. Dele alle vores livserfaringer. 
Det er samvær og nærvær. At vi er åbne over 
for hinanden. At vi lytter til hinanden og støtter 
hinanden. 

En af de vigtigste indsigter fra vores sogneanalyse var, at der i Kvaglund i 
endnu større grad end andre steder er brug for fællesskaber. Vi har spurgt 

nogle af kirkens folk, om det første de kommer til at tænke på, når de 
hører kirkens slogan: Livsforvandlende fællesskab.
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– Vi er en familie på tre: Mor, Nashmil som på 
iransk betyder, smuk og dejlig. Far, Khoshnau 
betyder berømt eller godt navn. Datter, Lara 
betyder havfrue.

– Vi kommer alle tre fra Iran. Grunden til at vi ikke 
kunne blive i Iran var, at jeg Khoshnau begyndte at 
kritisere det islamiske styre. Nashmil fortæller, at hun 
ikke personligt havde problemer med styret, men da 
hun er gift med Khoshnau, blev de nødt til at flygte 
alle tre.

Hvorfor blev det Danmark? 
– Vi ville have været til Schweiz, men af forskellige 

grunde kom vi til Danmark. Jeg kendte en lille smule 
til Danmark, da jeg har familie i både Tyskland og 
Danmark.

Nashmil fortæller, at da hun og Khoshnau blev gift, 
blev hun hjemmegående husmor. Før hun blev gift, 
læste hun 4 år på universitet, hvor hun studerede til 
advokat. At være kvinde og studere til advokat er ikke 
let i Iran, da al lovgivning er baseret på sharialov. Sha-
rialoven er baseret på de religiøse love som er påbudt 
i Islam. Khoshnau fortæller videre, at han er uddannet 
som civilingeniør og har arbejdet som civilingeniør i 17 
år, mest med olie og kemi-virksomheder.

Både Khoshnau og Nashmil svarer, at det fantastiske 
ved Danmark er, at der er lighed for loven. De lægger 
også meget vægt på, at mennesker de møder er meget 
venlige og gode mennesker. Khoshnau husker tydeligt 
da de kom til politistationen den første morgen i Dan-
mark, og politibetjenten sagde: ”Velkommen til Dan-
mark”. Det var stort, og det imponerede ham meget. 

Han fortæller, at han har skrevet en tak til Dronning 
Margrethe. ”Men ...”, siger han med et smil, ”hun har 
dog aldrig svaret tilbage”.

I har begge været i praktik i Kvaglund Kirke fra 
marts 2019. Hvordan er det?

– Vi elsker at kommunikere med mennesker. Vi 
lærer meget om, hvad kristendom er. Mennesker er 
meget venlige i kirken. Vi lærer også meget om, hvor-
dan danskere tænker.

Hvordan er det at bo i Danmark? 
– Kulturerne er meget forskellige. Blandt andet er 

der meget mere respekt for den ældre generation i 
Iran. Et nej er heller ikke bare et nej. I Iran er det meget 
almindeligt at spørge tre gange, før det godtages for et 
nej. Vi oplever også, at kristendom og islam er meget 
forskellige.

Er der noget, I kunne tænke jer skulle være 
anderledes? 

Der svares hurtigt med et smil: 
– Vi ville ønske, der var mere solskin. Nej vi har det 

godt i Danmark, vi er meget glade for at bo her. Lara er 
også blevet meget glad for at bo her. I begyndelsen var 
det svært for hende med alt det nye. Men nu går hun 
i børnehave og lærer en masse ting. Hun er blevet 4 
år i år, men kan allerede forstå og snakke 5 forskellige 
sprog. Vi vil gerne sige tak til Danmark og Kvaglund 
Kirke, for at vi kan få lov til at lære og bo her i jeres 
dejlige land.

Hjemme i Iran havde vi en helt normal tilværelse 
med familie, hus, bil, drømme, sorger og glæder som 
mange mennesker også oplever i Danmark.

For ta l t  t i l  Pou l  Mar t i n  Nie l s e n

REJSEN FRA IRAN
 til Kvaglund Kirke



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

GUDSTJENESTER 
i Kvaglund Kirke 

FEBRUAR
2. februar kl. 10.30 Sidste søn. e. helligtrekonger Jakob Wilms Nielsen  G3
9. februar kl. 10.30 Søndag septuagesima  Georg Græsholt G2
16. februar kl. 10.30 Søndag seksagesima  Peter Sode Jensen G1
23. februar kl. 10.30 Fastelavns søndag   Jakob Wilms Nielsen Familiegudstj.

MARTS
1. marts kl. 10.30 1. søndag i fasten  Jakob Wilms Nielsen  Fælles med 
          burmesere
8. marts kl. 10.30 2. søndag i fasten  Georg Græsholt  G1
15. marts kl. 10.30 3. søndag i fasten  Jakob Wilms Nielsen  G3
22. marts kl. 10.30 Midfaste søndag  Jakob Wilms Nielsen G2
29. marts kl. 10.30 Mariæ bebudelsesdag  Georg Græsholt G1

APRIL
5. april kl. 10.30 Palmesøndag   Jakob Wilms Nielsen Familiegudstj.
9. april kl. 19.00 Skærtorsdag   Jakob Wilms Nielsen Meditativ gudstj.
10. april kl. 10.30 Langfredag   Georg Græsholt Liturgisk gudstj.
12. april kl. 10.30 Påskedag   Peter Sode Jensen G3
13. april kl. 10.30 2. påskedag   Georg Græsholt G1
19. april kl. 10.30 1. søndag efter påske  Peter Sode Jensen G2
26. april kl. 10.30 2. søndag efter påske  Jakob Wilms Nielsen G3

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.

SOUNDCLOUD FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE


