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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

FORSKELLIGE OG DOG ÉT

FOTOS
Gert Lorenzen Balle

LAYOUT
Henrik Engedal
www.kirkeblad.nu

KIRKENS ÅBNINGSTIDER:
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

Vi kommer fra forskellige familier. Vi bor på 
forskellige adresser. Vi har lejligheder på for-
skellige etager. Nogle bor i villaer og andre i 
blokke eller rækkehuse. Vi har forskellig alder. 
Nogle er gamle. Nogle er unge. Nogle er børn 
og nogle er voksne. Nogle er født i Kvaglund. 
Nogle er født andre steder i Danmark. Nogle 
er født i andre lande. Vi har forskellige kultu-
rer. Vi har forskellig hudfarve og hårfarve. Vi 
har forskellige religioner og livsanskuelser. Vi 
klæder os forskelligt. Vi er så forskellige.

Alligevel er vi dog ét som en del af menneskeheden 
på denne klode. Vi har det til fælles, at vi er men-
nesker. Vi har det til fælles, at vi bor i Kvaglund, 
i Esbjerg Ø, og vi bor i Danmark. Det er godt at 
tænke på, at vi har det til fælles. Vi er faktisk, i mere 
eller mindre grad, forbundet med hinanden.

I kirken hører vi Bibelen fortælle, at alle menne-
sker er skabt af Gud, og er elsket og villet af ham. 
Det gælder, uanset om vi kender ham eller ej, eller 
tror på ham eller ej. I dette er vi alle ét. 

Vi hører også om, at når vi er i fællesskab med 
hinanden, så er vi også forbundne med hinanden. 
Her bliver kroppen brugt som billede. Ét legeme 
med forskellige lemmer. Foden, hånden, øret, øjet, 
næsen er alle forskellige, men hører til på samme 
legeme. 

Legemet er en enhed. Det giver ikke meget 
mening at forestille sig foden sige: ”Jeg er ikke hånd, 
altså hører jeg ikke til legemet”, eller øret sige: ”Jeg 
er ikke øje, altså hører jeg ikke til legemet”. Eller 
øjet sige til hånden: ”Jeg har ikke brug for dig”, eller 
hovedet til fødderne: ”jeg har ikke brug for jer”.

Ligesom legemet er en enhed, er vi mennesker 
det også. Som menneskehed er vi forbundne 
med hinanden. Hvad vi gør og hvad vi ikke gør, 
får betydning for andre. Det viser f.eks. klima- og 
corona-krisen.

Vi kan så nemt få øje på det, som gør os forskel-
lige, og det, som splitter os.

Min bøn er, at vi må fokusere mere på, hvad vi 
har til fælles, og at vi alle er mennesker, der har 
brug for at blive set og elsket.

Peter Sode Jensen
Stiftspræst for Folkekirkens 

Tværkulturelle Center i Ribe Stift
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Når vi fortæller om Kvaglund Kirke, beskriver vi 
den ofte som en mangfoldig kirke. Men hvordan 
ser mangfoldigheden ud i praksis? Det snakker 
jeg med menighedsrådsformand Karin Blok Kri-
stensen om. 

”I mine øjne har der i Kvaglund Kirke altid været plads 
til forskellige slags mennesker. Det har også altid 
været vigtigt for mig, at vi netop arbejder for, at kirken 
ikke kun består af ens mennesker”, fortæller Karin. 

Kirken skal heller ikke kun være for dem, som alle-
rede ved, hvad kristendommen går ud på: 

”Man skal altid kunne komme ind i kirken og føle sig 
velkommen”, understreger Karin. 

Ifølge Karin, er opstarten af Folkekirkens Tværkultu-
relle Center noget, som har haft en stor betydning for 
den mangfoldighed, som er i kirken i dag: 

”Der er mange frivillige og ansatte i det arbejde, som 
har et særligt hjerte for andre mennesker, for arbejdet 
med nydanskere og folk fra andre kulturer”. 

Karin fortæller, at hun tydeligt husker, da den Inter-
nationale Kvindeklub blev startet: 

”Det var jo noget ganske særligt at samle så mange 
kvinder på tværs af kulturer og religion. Det var helt 
fantastisk”, siger Karin. 

Hvad gør man så i kirken for at gøre plads til forskel-
lighed i dag? Her fremhæver Karin gudstjenesterne: 

”Ved at have tre forskellige slags gudstjenester, 
prøver vi at imødekomme forskelligheden i kirken. Der 
er plads til, at man kan lide forskellige ting – nogen 
kan bedst lide rytmisk musik og lovsang, mens andre 
bedre kan lide klassiske salmer, spillet på orglet. Det 
er vigtigt, at vi skaber plads til det”. 

Til slut spørger jeg Karin, om der ikke kan være 
visse udfordringer ved at være så forskellige, som man 
er, i kirken. 

”Udfordringen kan jo være, at man kan blive irriteret, 
når man ikke forstår de andre og deres syn på tingene” 
indrømmer Karin. 

Hun understreger derfor vigtigheden af at lære 
mennesker at kende og høre deres historie.  

”Når vi først kender mennesker, så kommer vi ofte 
helt naturligt til at holde af dem. Men hvis vi ikke kender 
folk, så kan vi gå skævt af hinanden. Derfor skal vi 
huske at være nysgerrige og snakke sammen på 
tværs – også med mennesker, som vi ikke har snakket 
med før. Det tror jeg, vi får meget ud af”, slutter Karin. 

Maibritt Thyssen



Aktuelle arrangementer
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Fastelavnsgudstjeneste  
SØNDAG D. 14. FEBRUAR KL. 10.30 
Brandmand, robot, superhelte – det er kun fan-
tasien, der sætter grænser for, hvad man kan 
udklædes som. Fastelavnsgudstjenesten vil 
være fyldt med udklædte børn – og forhåbentlig 
også voksne. 

Efter gudstjenesten vil vi slå katten af tønden. 
Hvem mon bliver kattedronning og kattekonge? 
Alle er velkommen til gudstjenesten, også til at 
være udklædt.

Georg har studieorlov
FRA 1. MARTS – 31. MAJ 2021 
Fra marts til maj skal man være heldig for at 
møde Georg Græsholt i Kvaglund Kirke. Georg 
har nemlig fået studieorlov i de måneder og 
skal i stedet for at være præst bruge sin tid på 
at studere.

Emnet bliver den tyske filosof og teolog Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Hegel 
var en banebrydende tænker og har haft stor 
betydning for, hvordan man helt frem til i dag 
tænker og arbejder inden for så forskellige fag 
som samfundsvidenskab, filosofi, kunst, his-
torie, religion og teologi. Og det er altså hans 
tanker om religion og teologi, Georg vil forsøge 
at blive klogere på. 

– Det lyder måske lidt tørt og gammeldags, 
siger Georg. – Men jeg håber, det bliver u-
magen værd at lære Hegels tanker nærmere at 
kende ved at læse ham selv.

Georgs arbejde ved Kvaglund Kirke vil fra marts 
til maj blive udført af en vikarierende præst.  

Spaghe t t i gud s t j e n e s t e
ONSDAG D. 24. MARTS KL. 17.00 
Til en spaghettigudstjeneste bliver der fortalt 
bibelhistorier i børnehøjde og vi synger gode 
børnesange.

Efter gudstjenesten er der fællesspisning. 
Mange børnefamilier synes, at gudstjeneste 
og fællesspisning er en god kombination, 
for så skal man ikke hjem og lave aftensmad 
bagefter. 

Spisningen koster et mindre beløb. 
Alle er velkomne. 

COVID-19 
MEDDELELSE 
På grund af COVID-19 skal 
du være opmærksom på 
afholdelse af arrangemen-
terne, samt begrænsning 
af antal gæster. Hold øje 
med vores hjemmeside 
og de sociale medier for 
opdateringer. 
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”Onsdag eftermiddag er jeg med i 
den internationale kvindeklub. Det er 
en dejlig oplevelse. Her møder jeg en 
masse kvinder. Mange forskellige nati-
onaliteter og religioner er repræsente-
rede: Her er protestanter, katolikker, 
buddhister og muslimer, men ét har vi 
til fælles: vi er kvinder! Særligt gode 
oplevelser har været at sammenligne 
haver. Nogle af kvinderne bor i hus i 
Kvaglund, så jeg har inviteret dem til at 
se, hvilke blomster jeg har i min have. 
Bagefter har jeg besøgt deres haver, 
hvor jeg har opdaget nye spændende 
planter. Måske vil de nye planter finde 
vej ind i min have en dag.”

Anna-Grethe Østergaard

”Jeg har haft mange interessante oplevelser med 

anderledeshed. Jeg har boet i Jerusalem fra jeg var 

2 år til jeg var 7, og der så alting meget anderledes 

ud. Men det sjove var, at jeg jo også var meget 

anderledes for dem. Både på grund af, at jeg var 

blondine med blå øjne, og de havde sort hår og 

brune øjne. Men også fordi vi havde en anden 

religion og et andet sprog end dem. Min bedste 

oplevelse med anderledeshed synes jeg helt klart 

var, da mig og min lillesøster sad på en gade i Jeru-

salem og spiste chips. Og så kom der en dame og 

tog billeder af os.” Rebekka Bach Nielsen 

”Vi har en søn, som er hjertesyg, og vi har 
i den forbindelse mødt mange forskellige 
mennesker igennem Hjerteforeningens Bør-
neklub. Til at starte med var det svært at se 
og opleve alle de børn, som havde diverse 
handicaps og sygdomme, og at møde deres 
forældre. I dag ser jeg det som en gave, at 
vi får lov at møde en masse mennesker, som 
bidrager med nye perspektiver og oplevel-
ser, vi ikke ville have oplevet, hvis ikke det 
var for hans hjertefejl. Vores dreng er snart 
5 år, og det som før var det ”anderledes” og 
ukendte, er nu blevet vores normale.”

Danny Schmidt Jensen

”Et af de nyeste tilfælde er, da jeg møder 

en mand, der er på vej hjem fra Fakta. Han 

har brug for hjælp til at komme hjem, da han 

falder hele tiden. Hjemme hos ham aftaler 

vi, at jeg handler ind for ham to gange om 

ugen. Efter få gange er det ret tydeligt, at 

han generelt ikke kan klare sig selv, og i fæl-

lesskab får vi kontaktet det offentlige, så han 

kan få den nødvendige hjælp. I dag får han 

hjælp flere gange om dagen og han er glad 

for, at han stadig kan være i sit eget hjem – 

OG han får nu bragt sine ugentlige indkøb 

ud fra købmanden.” Pernille Balle 

VOXPOP

ANDERLEDESHED
Vi vil gerne høre din bedste oplevelse af at møde noget eller nogen, der er 

anderledes end dig selv. Hvad er din bedste oplevelse med ’anderledeshed’?



Tilbage i august bragte vi en artikel om 
visionen bag Kvaglund Kulturhus. Den-
gang ventede vi stadig på afgørelsen fra 
kommunen, men i oktober fik vi de gode 
nyheder: At huset bliver en realitet. Der-
efter gik planlægningen i gang. Men hvor 
starter man henne? Og hvad gør man, når 
drømmen bliver virkelighed? 

 
Jens Muff Poulsen er formand for byggeud-
valget, som er nedsat af menighedsrådet. Til 
daglig er Jens projektleder hos Rambøll. Jeg 
møder Jens til en snak om, hvad der er sket 
siden oktober.  

”Lige da vi fik svaret, var den første følelse 
selvfølgelig glæde. Men derefter var det næste: 
– Hvad gør vi så nu? Vi havde ikke lagt en plan 
for, hvad vi skulle, hvis huset blev vedtaget – 
for det var næsten for godt til at være sandt”, 
forklarer Jens. 

Første skridt blev dog at nedsætte et byg-
geudvalg. De skal styre processen indtil indvi-
elsen.  

”Udvalget består af frivillige fra kirken, som 
alle er ildsjæle og har kompetencer til gavn 
for projektet”, fortæller Jens. Udvalgets første 
opgave var at lave en tidsplan, samt at finde en 
bygherrerådgiver, der skal hjælpe med proces-
sen. Arbejdet er nu godt i gang. 

”Planen for foråret er at bruge god tid til 
at tænke os om, så vi ikke tager forhastede 
beslutninger”, understreger Jens. Det gøres 
blandt andet ved at tage på inspirationsture, 
hvor man besøger lignende huse for at søge 
erfaring.  

Derudover skal aktører og borgere have mu-
lighed for at beskrive ønsker og idéer til huset. 
Her er nedsat et andet udvalg, som planlægger 
borgerinddragelsen. Her er idéerne f.eks. teg-
nekonkurrencer og et stort borgermøde, hvor 
alle kvaglundborgere inviteres. Dette er des-
værre forsinket pga. coronarestriktioner, men 
planen er at afholde det i foråret. Ud fra dette 
laves en behovsanalyse til byggeudvalget. 

Huset har nu fået navnet ’Folkehuset’, da det 
skal være et hus for alle folk i Kvaglund, og er 
et samarbejde mellem Folkekirke og Folkebib-
liotek. 

”Vi regner med, byggeriet går i gang i ud-
gangen af 2021, hvis ikke coronarestriktioner 
forsinker processen. Vi forventer, at det vil tage 
et års tid at bygge, så huset forhåbentlig vil stå 
færdigt i slutningen af 2022”, siger Jens begej-
stret. Drømmen er, at Folkehuset bliver et sted, 
der indbyder til fællesskab, og bliver til gavn for 
hele lokalområdet. 

Maibritt Thyssen

FOLKEHUSET  
– når drømmen bliver til virkelighed
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Mit navn er Awat, og jeg kommer fra Iran. Der er rigtig 
langt fra min hjemby i Iran til Kvaglund Kirke, så hvor-
for kommer jeg her? Jeg kommer i Kvaglund Kirke, 
fordi jeg har mange venner her, og fordi jeg er i praktik 
i kirken. Men den vigtigste grund er, at jeg er kristen.

Jeg har ikke altid været en kristen. I mange år troede jeg ikke 
på noget. Jeg er vokset op med islam, men jeg var ateist. Men 
der skete noget i mit liv, som forandrede min tænkning om Gud.

Jeg havde en ven, som jeg havde kendt i 3 år. Vi snakkede 
om alt muligt, men aldrig om tro, da det er forbudt og meget 
farligt – især hvis man giver udtryk for, at man ikke tror på islam. 

En dag fortalte min ven mig, at han var kristen. Jeg blev 
meget forbavset, men også vred. Dengang tænkte jeg, at det 
simpelthen var for dumt at være troende – uanset om man var 
kristen eller muslim.

Men lidt efter lidt blev jeg nysgerrig på, hvad han talte om. 
Han gav mig en lille bibel, som jeg begyndte at læse i. 

En dag inviterede han mig også i kirke. Jeg havde aldrig set 
en kirke, kun i film. Så jeg var meget nysgerrig efter at se og 
høre, hvad man gjorde i en kirke. Jeg blev virkelig overrasket, 
da jeg så, at kirken var i min vens hjem – og at et privat hjem 
kunne være kirke.

Jeg blev mere og mere tiltrukket af, hvad jeg læste i Bibelen 
og hvad jeg hørte i kirken om, hvad Jesus har gjort for os. Så 
efter ca. 8 måneder sagde jeg ja til Jesus. Det skete fredag 
den 17. maj 2013, hvor jeg bad min omvendelsesbøn. Det var 
kæmpestort. Jeg gik fra at være en ikke-troende til at tro på, at 
Jesus kom her til jorden for at frelse mig fra min synd. 

Jeg kom i kirken, læste i Bibelen og bad til Jesus. I Iran er 
det forbudt og meget farligt. En dag ringede en nabo og sagde, 
at jeg ikke skulle komme hjem, da det hemmelige politi var i mit 
hjem og gennemsøgte det hele. Så vidste jeg, at jeg blev nødt 
til at flygte med min kone og mit lille barn. Vi flygtede til Tyrkiet. 
Jeg tog videre til Danmark og søger i øjeblikket om asyl her. Min 
familie er stadig i Tyrkiet.

Midt i alt dette er jeg meget taknemmelig for Jesus og for 
mennesker, som jeg har mødt her i Kvaglund Kirke. Tak til Dan-
mark, som gør så meget for mennesker i en meget vanskelig 
situation.

Poul Mar t i n  Nie l s e n

Fra  ATEIST    til   KRISTEN

Awat er født i Iran
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Find Kvaglund Kirke og følg med i alt det spændende, der sker!

GUDSTJENESTER 
i Kvaglund Kirke

FEBRUAR
7. februar kl. 10.30 (Søndag seksagesima) Jakob Wilms Nielsen  G2
14. februar kl. 10.30 (Fastelavns søndag) Peter Sode Jensen  Familiegudstjeneste
21. februar kl. 10.30 (1. søndag i fasten) Georg Græsholt  G1
28. februar kl. 10.30 (2. søndag i fasten) Jakob Wilms Nielsen  G3

MARTS
7. marts kl. 10.30 (3. søndag i fasten)  Jakob Wilms Nielsen  G2
14. marts kl. 10.30 (Midfaste søndag)  Henriette Engberg Vinkel G3
21. marts kl. 10.30 (Mariæ bebudelses dag) Vikar    G1
24. marts kl. 17.00 (bemærk: onsdag)      Spaghettigudstjeneste
28. marts kl. 10.30 (Palmesøndag)  Jakob Wilms Nielsen  Familiegudstjeneste

APRIL
1. april kl. 18.00 (Skærtorsdag)  Jakob Wilms Nielsen  Påskemåltid
2. april kl. 10.30 (Langfredag)   Vikar    G1
4. april kl. 10.30 (Påskedag)   Peter Sode Jensen  G3
5. april kl. 10.30 (2. påskedag)  Vikar    G1
11. april kl. 10.30 (1. søndag efter påske) Jakob Wilms Nielsen  G2
18. april kl. 10.30 (2. søndag efter påske) Jakob Wilms Nielsen  G3
25. april kl. 10.30 (3. søndag efter påske) Vikar    G1
30. april kl. 10.30 (Store bededag)  Jakob Wilms Nielsen  Konfirmation

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


