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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

LÆNGSLEN EFTER FÆLLESSKAB 

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

I slutningen af februar måned fik jeg en indby-
delse til et sølvbryllup i august måned, men 
desværre var det den samme dag, hvor jeg 
selv skal holde konfirmation for min søn, Emil. 
Alligevel overvejede jeg adskillige gange, om 
det ikke lige kunne lade sig gøre at deltage i 
begge fester. 

Efterhånden som corona-lukningen, i første 
omgang sidste forår og her sidst lige efter jul, gik 
sin gang, har behovet for fællesskab stået tydelige-
re og tydeligere. I medierne kunne vi se og høre, at 
vi, som nation, følte os ensomme, og at skolebørn 
blev deprimerede af at sidde derhjemme alene 
foran skærmen. 

I kirken forsøgte vi os med onlinegudstjenester 
og kirkekaffe for at få lidt samvær med nogen uden 
for vores ’corona-boble’. Selvom det var bedre end 
ingenting, så var det bare ikke det samme som før. 

Vores præst, Jakob, har flere gange sagt til 
mig, at Gud har skabt os til fællesskab. Som 
introvert, der lader op i stilheden og altid trættes 
af store sammenkomster, har jeg dog ikke altid 
været helt enig. 

Alligevel har det sidste års tid med corona sat 
min evne til at være ’alene’ på prøve. Jeg savnede 
simpelthen fællesskabet, hyggen og at føle mig set 
af vennerne. Så jeg har måttet erkende, at også jeg 
er skabt til fællesskabet med andre mennesker og 
med Gud. 

Det er nemlig i fællesskabet, at vi bliver mindet 
om det gode i livet. Når vi er alene, mister vi nemt 
troen på livet og vores egen værdi, men i fællesska-
bets omsorg erfarer vi, at vi er vigtige og elskede! 
På samme måde som vi i fællesskabet selv mærker 
vores værdi, så er det også vores opgave at give 

fællesskab til andre. Det er her, vi viser andre Guds 
kærlighed.

 I 1. Johannes’ brev kapitel 3 vers 18 står der: 
”Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, 
men i gerning og sandhed.”  Her bør vi nok stille os 
selv disse spørgsmål: Hvordan kan vi, som kirke, 
elske vores bydel? Hvordan kan vi, hver især, elske 
de mennesker, der er omkring os? 

Jeg håber, at kirken, som en del af Folkehuset 
Kvaglund, vil blive en fantastisk mulighed for at 
gøre noget godt for Kvaglund. Som individer bliver 
vi hver især nødt til at tage et valg ud fra, hvem vi 
er, og hvilken personlighed vi har. 

Måske er du en person med masser af power, 
og så kan det være dig, der skal engagere dig i 
håndboldklubben, eller du kunne blive drivkraften 
bag nogle af Folkehusets aktiviteter. Men måske er 
du ikke den type, og i stedet skal du vælge et par 
venner eller veninder, som du vil være ansvarlig for 
at vise omsorg og tilbyde fællesskab. 

Birthe Rasmussen 
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Det sidste år har for mange betydet mindre 
fællesskab. Nogle har savnet det. Andre har 
måske nydt det. Men hvordan kan vi skabe 
plads til fællesskab? Og ikke mindst – skabe 
plads til alle i fællesskabet? Det tog jeg en 
snak med Knud Erik Nielsen om. 

Det sidste år har Knud Erik oplevet en sult efter fæl-
lesskab. Det har startet overvejelser i ham omkring 
prioritering af fællesskab og relationer. 

”Jeg er blevet bekræftet i, hvor meget fælles- 
skabet kan”, fortæller Knud Erik. 

Knud Erik har i mange år været med i planlæg-
ningen af forskellige lejre. Ifølge ham kan fælles-
skabet på lejre noget særligt.

”Lejre er en fantastisk mulighed for at dele liv 
sammen. Det at være sammen 24-7 i nogle dage 
giver mulighed for at komme tættere på hinanden 
og opbygge tæt fællesskab”, forklarer Knud Erik. 

”Samtidig opstår der opgaver under en lejr, som 
løses i fællesskab. Alle kan bidrage på hver deres 
måde, og det giver et godt arbejdsfællesskab at 
arbejde sammen”, understreger Knud Erik. 

EN INVITATION IND I FÆLLESSKABET
Det er vigtigt, at mennesker føler sig velkomne 
i fællesskabet. Knud Erik er derfor optaget af, 
hvordan man kan skabe åbne invitationer til fælles-
skabet. Det kan gøres helt lavpraktisk ved, at man 
altid har en ekstra stol, når man sidder og snakker. 

Hvis man sørger for en ledig stol, er der altid plads 
til flere – og dermed en invitation til at være med. 
Sådan mener Knud Erik, at det er vigtigt med situa-
tioner, man nemt kan indgå i. 

”Man kan også øve sig i at se anledninger til at 
falde i snak med andre mennesker.  Der er selvføl-
gelig nogle, der har nemmere ved at snakke med 
nye mennesker end andre, men vi kan træne os 
i at sætte os ned og snakke med nogen, vi ikke 
kender”, forklarer Knud Erik. 

GENOPTRÆNING I FÆLLESSKAB
I fællesskabet er det også vigtigt, at der er plads til 
at trække sig, hvis fællesskabet pludselig bliver for 
meget. 

”Nogle er ekstroverte som mig selv, mens andre 
er introverte, hvor fællesskabet kan trætte. Derfor 
er det vigtigt, at der er plads til os alle”, siger Knud 
Erik. 

Men efter det seneste år oplever de fleste, at 
fællesskabet kræver en ekstra indsats. Det er en 
form for genoptræning, hvor vi skal øve os i at indgå 
i relationer igen. Det kan godt kræve lidt arbejde. 
Men det er godt givet ud: 

”Fællesskabet er nemlig indsatsen værd”, slutter 
Knud Erik. 

Maibritt M. Thyssen

PLADS I FÆLLESSKABET
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Starter op efter ferien:  
BABYSALMESANG  – opstart 24. august kl. 10.00-11.00

MANDEKLUB  – opstart 11. august kl. 9.30-11.30

STRIKKECAFÉ  – opstart 18. august kl. 9.30-11.30

INTERNATIONAL KVINDEKLUB – opstart 11. august kl. 14.00-17.00

INTERNATIONAL MANDEKLUB – opstart 17. august kl. 14.00-17.00

SPROGCAFÉ  – opstart 12. august kl. 15.30-17.30

FÆLLESSPISNING  – opstart den 19. august kl. 12.30-13.30

SENIORKOR   – opstart 2. september kl. 14.00-16.00

GOSPELKIDS  – opstart 25. august kl. 15.00-16.00

Folkefest
FREDAG DEN 13. AUGUST KL. 18.00 
Vi vil fejre mangfoldighed, venskaber og 
fællesskab i Kvaglund. Så kom og vær 
med til fejringen, og skab gode minder 
sammen med andre Kvaglundborgere. 

Samtidig vil vi benytte anledningen til at 
sige tak til tværkulturel medarbejder Poul 
Martin Nielsen og byde velkommen til 
hans efterfølger Lars Laxtein Aa Kristian-
sen. Vi glæder os til et brag af en folkefest. 

Aftenen vil bestå af god mad fra mange 
forskellige lande, underholdning og mu-
lighed for at sige tak til Poul Martin. Vi vil 
gerne vide, om du kommer. Tilmeld dig til 
Inge på inges@kvaglundkirke.dk. Eller duk 
bare op på aftenen.

Små synger sammen 
TORSDAG DEN 9. SEPTEMBER 
Et årligt sangevent for de 0-6-årige. 
Det er Foreningen Sangglad, der 
laver ideer til pædagoger og dag-
plejere for at sætte ekstra fokus på 
sang 2 torsdage i september. Rundt 
i landet bliver der sunget i institu-
tionerne, på torve, biblioteker og 
lignende steder.
Alle Kvaglunds dagplejere og in-
stitutioner er inviteret, men andre 
er også meget velkomne til en lille 
times sangevent.

CORONA INFO 
På grund af corona kan en-
kelte events have ændrede 
tider eller blive aflyst. Vi be-
klager på forhånd de gener, 
som det måtte medføre. 
Hold dig opdateret om alle 
events på Facebook eller 
vores hjemmeside.

AKTUELLE ARRANGEMENTER
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Onsdag d. 23. juni havde vi en dejlig Sankt Hans 
aften i Kvaglund Kirke.

Aftenen startede med grill kl. 17.30. Her havde alle med-
bragt hver deres mad og hyggede sig med snak over 
grillen, mad og samvær. Der kom mange mennesker – 
også flere end vi plejer at være. Hvor end man kiggede 
hen, sad der smilende mennesker og hyggede sig og 
nød, at vi nu endelig kunne mødes igen. Særligt var der 
rigtig mange børn. Det var en fryd at se alle de glade 
børn, som løb rundt og hyggede sig med sjov og leg.

Sankt Hans Aften MED 
trylleri, BÅL OG 

fællesskab

TRYLLERI OG LEG
Kl. 18 kom tryllekunstner Jesper Grønkjær på banen. Han 
underholdt børn og voksne med et imponerende show. 
Jesper formåede virkelig at fange både børn og voksne 
og alle var godt underholdt. Der blev grinet højt af hans 
vittigheder og fjollede tryllerier. Showet sluttede af med en 
hvid kanin – i ægte tryllestil.

Efter trylleshowet var der leg på plænen for børn og 
barnlige sjæle. Her var der rundbold for de ældste børn og 
“banke-banke-bøf” for de yngste. Der var gang i den – flere 
forældre nød nok, at børnene var underholdt, så de kunne 
få tid til at sidde og snakke med venner og bekendte.

BÅL OG BÅLTALE
Til Sankt Hans hører også båltale. I år var det Peter Sode Jensen, stiftpræst i Ribe stift, som var årets båltaler. Det 
var en dejlig tale om lys og medmenneskelig kærlighed. 

Bålet skulle selvfølgelig også tændes – og intet Sankt Hans bål uden Midsommervisen. Der var godt gang i 
fællessangen, og sangen bredte sig ud over det store areal, hvor folk stod spredt ud over hele plænen.

Da bålet var blevet tændt, kunne alle børn lave snobrød og riste skumfiduser.
Det var en dejlig oplevelse fyldt med fællesskab, sammenhold og godt humør. Der var både lokale Kvaglund- 

borgere, men også folk fra andre bydele i Esbjerg. Der var plads til alle i fællesskabet på tværs af nationalitet, 
kultur, religion og alder. Aftenen var en stor succes og efter et år, hvor Corona har hærget landet, var det dejligt, 
at vi igen kunne være sammen og opleve fællesskabets glæder.

Årets Sankt Hans Aften blev arrangeret af Kvaglund Kirke, Folkehuset Kvaglund og Bydelsprojektet 3i1. 

Gert Lorenzen Balle 
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VI KAN 
LÆRE 
MEGET AF 
HINANDEN 
I juli havde Poul Martin Nielsen sidste ar-
bejdsdag i Folkekirkens Tværkulturelle 
Center (FTC). Nu går han på efterløn efter 
9 år som tværkulturel medarbejder. Jeg tog 
en snak med Poul om, hvad vi kan lære af 
det tværkulturelle fællesskab. 

Det har været en stor inspiration for Poul Martin 
at møde mennesker med forskellige baggrunde, 
kulturer og tro. Han har mødt en stor kærlighed 
blandt mennesker. 

”Jeg oplever, at der er en særlig omsorg og 
sammenhold i de internationale miljøer. Den 
åbenhed og venlighed er en stor inspiration for 
mig – og kan være en inspiration i den danske 
kultur”, fortæller Poul Martin. 

Poul Martin tror, at vi er skabt til relationer og 
fællesskab. Det er ikke et behov, vi selv skaber, 
men noget, som er indbygget i os. 

”Gud har lagt det med kærlighed og relationer 
ind i os”, forklarer Poul Martin. Derfor er det 
vigtigt, at vi indgår i fællesskaber. Det er også 
Poul Martins erfaring, at relationer er vigtige i det 
tværkulturelle arbejde. 

”Uden relationer og tillid kommer vi ingen 
vegne”, uddyber han.  

HILS PÅ DIN NABO
I FTC mødes man på tværs af generationer og 
kulturer. Men hvordan kan vi blive bedre til at 
gøre det i vores egen hverdag? 

Man kan starte med at tage kontakt til sine  
naboer og snakke mere med dem. ”Naboskab er en 
god mulighed for relationer”, fortæller Poul Martin. 
Det fungerer godt, hvis man har et ærinde, når man  

 
 
 
tager kontakt. Det kan være, at man vil ønske sin 
muslimske nabo glædelig eid, give en indflytter-
gave til en ny nabo, eller sende en hilsen med 
”god bedring” til en syg nabo. 

”Vi danskere føler nemt, at vi presser os på 
– men jeg har aldrig oplevet, at der er nogen, 
der har takket nej til besøg. Tværtimod bliver 
mennesker glade for at få besøg”, fortæller Poul 
Martin. I andre kulturer er det ofte mere normalt, 
at man besøger hinanden og viser interesse for 
sine naboer. 

”Det tror jeg, at vi kan lære meget af i Dan-
mark”, siger Poul Martin. 

KIRKEN – ET STED AT GÅ HEN 
Poul Martin brænder meget for, at mennesker, 
der kommer til Danmark, bliver taget godt imod 
og ikke føler sig alene. Her er det kirkens opgave 
at give mennesker et sted at gå hen – lige meget 
om de har brug for trøst eller hjælp til e-boks. 

”Kirken skal være et sted, hvor døren altid er 
åben, og man altid er velkommen”, slutter Poul 
Martin.

Vi er i kirken meget taknemmelige for det store 
arbejde, Poul Martin har gjort i FTC. Kom og vær 
med fredag d. 13. august kl. 18.00, når vi holder 
en stor Folkefest, hvor vi siger tak til Poul Martin 
for hans store indsats i FTC. Læs mere under 
aktuelle arrangementer på s. 4.  

Maibritt M. Thyssen



Kristne, tværkulturelle lejre er et tilbud til 
nydanskere om, at være med i et godt fæl-
lesskab, hvor værdier som respekt, åbenhed, 
tillid og værdighed er bærende. På lejrene får 
alle mulighed for at få større kendskab til kri-
stendom. 

Sommerlejren er en familielejr, tilrettelagt med aktivi-
teter for alle aldersgrupper. Der er deltagere fra 20-25 
forskellige nationaliteter.

På disse lejre oplever vi et utroligt godt fællesskab 
på tværs af etnisk, kulturel og religiøs baggrund. Det 
er næsten som et levende puslespil, hvor brikkerne 
– eller lejrdeltagerne – finder deres plads i fællesska-
bet og danner et farvestrålende billede med mange 
nuancer. Hver enkelt er værdifuld for helheden og har 
noget at give de andre. 

På lejren løser man også forskellige praktiske op-
gaver sammen. Det er medvirkende til, at man lærer 
hinanden at kende, og at man får snakket med hin-
anden. Der bliver skabt relationer, og mange finder 
nye venner.  

MEGET POPULÆRE LEJRE
Sommerlejrene er meget populære og altid fyldt op 
med 150-170 deltagere, hvoraf der er omkring 30 fri-
villige medarbejdere. En stor del af disse engagerede 
frivillige medarbejdere har været med på samtlige 
lejre siden 2013. Det er ganske enkelt, fordi det er 
givende at være en del af dette multikulturelle fælles-
skab, og det er værdifuldt at skabe disse muligheder, 

for at asylansøgere og nydanskere kan få denne 
indholdsrige ferieuge. Vi modtager økonomisk hjælp 
fra mange sider, hvilket giver mulighed for at holde 
deltagerbetalingen på et minimum, så alle har råd til 
at være med.    

Lejrenes program er meget alsidigt tilrettelagt.
Formiddagene starter med en fællessamling med 

sang og drama som optakt til bibelundervisning ind-
delt i aldersgrupper.

To eftermiddage er der valgfrie aktiviteter, kreative 
værksteder og sport, mulighed for at lære dansk eller 
deltage i studiegrupper med familierelaterede emner.

En eftermiddag er der udflugt med medbragt kaffe, 
te og kage. 

På festaftenen underholder deltagerne hinanden 
med optræden fra deres hjemlande. Derefter går vi 
i samlet trop til kirken, hvor der er gudstjeneste og 
lystænding. Dette er noget, som mange af deltagerne 
har betegnet som lejrenes højdepunkt. 

Der har været afholdt kristne, tværkulturelle som-
merlejre i Syddanmark siden 2013. En ansat i Luthersk 
Mission fik ideen og inspirationen fra Vestjylland, hvor 
man i mange år havde afholdt tværkulturelle lejre. 

Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe stift, 
Kolding International Congregation og Indre Mission 
blev inviteret med i arbejdsfællesskabet, og har siden 
da arrangeret lejre for flygtninge og indvandrere. 

I år afvikles lejren på Luthersk Missions Efterskole 
i Løgumkloster den 12.-16. juli.  

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

GUDSTJENESTER 
i Kvaglund Kirke

AUGUST
1. august   9. søndag efter trinitatis Jakob Wilms Nielsen  G1
8. august   10. søndag efter trinitatis Jakob Wilms Nielsen  G2
15. august    11. søndag efter trinitatis Peter Sode Jensen  G3
22. august   12. søndag efter trinitatis Jakob Wilms Nielsen  G2
29. august   13. søndag efter trinitatis Georg Græsholt  G1

SEPTEMBER
5. september   14. søndag efter trinitatis Jakob Wilms Nielsen  G2
12. september   15. søndag efter trinitatis Jakob Wilms Nielsen  G3
19. september   16. søndag efter trinitatis Peter Sode Jensen  G2
26. september   17. søndag efter trinitatis Georg Græsholt Gospelgudstjeneste

OKTOBER
3. oktober   18. søndag efter trinitatis  Jakob Wilms Nielsen  G2
10. oktober   19. søndag efter trinitatis Jakob Wilms Nielsen  G3
17. oktober   20. søndag efter trinitatis Georg Græsholt  G1
24. oktober   21. søndag efter trinitatis  Jakob Wilms Nielsen  G2
31. oktober   BUSK gudstjeneste/  Peter Sode Jensen  G3
   familiegudstjeneste

NOVEMBER
7. november   Alle Helgens dag  Jakob Wilms Nielsen  G1
14. november   24. søndag efter trinitatis  Peter Sode Jensen  G3
21. november   sidste søndag i kirkeåret Jakob Wilms Nielsen Familiegudstjeneste

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.

Alle gudstjenester er kl. 10.30 - medmindre andet er nævnt. 

SOUNDCLOUD FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE


