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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

KIRKEN SOM ET FYRTÅRN

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

Mit arbejde indebærer at køre lange ture i 
Vest- og Sønderjylland. På disse ture pas-
serer jeg ofte landsbykirker, som kan ses på 
lang afstand pga. deres høje placering. 

Det har selvfølgelig tjent en praktisk funktion, da de 
blev bygget. Dengang var kirkegang obligatorisk og 
kirkeklokkerne kimede til gudstjeneste, når man skulle 
gå hjemmefra. I dag er de mindre besøgt, og det er vel 
også godt nok, at det ikke længere er strafbart at blive 
hjemme søndag formiddag. Men de står der endnu, 
kirkerne, og de minder forbipasserende om ham der, 
Gud, som de fleste vil have hørt om. Måske der nu og 
da er en bilist, som forsøger sig med en stille bøn ved 
synet af en landsbykirke. Den tanke kan jeg godt lide.

Vi lever i en urolig tid. Selvom krige og kriser ikke li-
gefrem er et nyt fænomen, er bekymringerne alligevel 
intensiveret med krigen i Ukraine. Det bliver svært at 
navigere, og mørket trænger sig på. Hvad vi har brug 
for, er vejledning, tryghed og håb. Og det er netop, 
hvad vi finder i kirken. Kvaglund kirke kan måske ikke 
ses på lang afstand, men kan trods alt heller ikke 
overses af mennesker, som bor her. 

Ligesom et fyrtårn med sit lys guider og giver håb 
til skibsfarende, skal Kvaglund kirke være et fyrtårn 
for mennesker her. En påmindelse om ham der, Gud, 
men også en invitation til at søge tryghed og håb hos 
ham, der kalder sig verdens lys, nemlig Jesus Kristus. 
Et fyrtårn står loyalt og lyser. Det tvinger ingen, men 
lyser for alle. Sådan er det med Jesus. Han har al 
magt i himlen og på jorden, siger han – og vi tager 
ham på ordet. Og fordi han har al magt, giver han os 
håb midt i mørket. Mørket er ikke mørke for ham.

Kirken er kaldet til at være lys i verden. Det er vi 
både gennem gudstjenestefejring og gavmildhed. Det 
er lovprisning af Gud at elske sine medmennesker, så 
det vil vi gøre. Vi vil elske Kvaglund og de, som bor 
her. Vi vil lyse loyalt – altid inviterende, aldrig intimi-
derende. Vi vil, i al vores mangelfuldhed, forsøge at 
gøre en positiv forskel. Ikke, fordi vi er noget særligt. 
Fællesskabet, skønt som det er, er ikke svaret. Men 
som et fyrtårn kan vi vise vejen. Vejen hen til ham, 
som er svaret, og hvis lys bryder igennem mørket i og 
omkring os, og giver håb midt i håbløsheden.

Søren Aalbæk Rønn



International Kvindeklub “Kvinder Møder 
Kvinder” vandt den 22. dec. 2021 Esbjerg 
Kommunes Integrationspris. En stor pris, 
som vi virkelig kan være stolte af ifølge Inger 
Nielsen, som er frivillig i kvindeklubben. 

Hun mener, at ”Kvindeklubben skaber bro og 
bindeled mellem mennesker i Kvaglund - på tværs 
af gader og kultur. Ja, det er et fyrtårn, der lyser op, 
og hjælper kvinder på deres livsvej”.

MENNESKET I CENTRUM
Anne Marie Jensen, der nominerede Kvinde-

klubben til integrationsprisen, fortæller, at “når jeg 
ser Inge Skjølstrup, som står for Kvindeklubben, 
og alle de andre frivillige i aktion, så bliver jeg så 
berørt, fordi det er ligeværd. Der er en enormt stor 
åbenhed og imødekommenhed, hvor det at være 
menneske er i centrum”. Anne Marie har selv været 
med i Kvindeklubben som frivillig, og har haft stor 
glæde af, at se, hvordan relationerne er i fokus. 
“Alle der kommer i Kvindeklubben, bliver set som 
værdifulde og betydningsfulde, ja det er et helt unikt 
fællesskab, som er værd at se hen imod, når det 
kommer til integration” mener Anne Marie Jensen.

NYSGERRIGHED I HØJSÆDE 
Inger Nielsen fortæller, at når vi tænker på de 

mange forskellige verdensbilleder der findes, så kan 
vi tænke på en diamant. “Vi ved, en diamant er smuk. 
Men vi ved også, at en diamant bliver smukkere, jo 
mere vi sliber og drejer den. Dvs. jo flere facetter 
og synspunkter, vi får øje på, jo skønnere bliver 
vores forståelse af verden”. Anne Marie Jensen 
supplerer “vi har så mange forskellige odds for at 
være mennesker, men ind i det kan vi give hinanden 
så meget. Så hvis vi lader være med at have fokus 
på forskellen, men derimod har fokus på interessen 
og åbenheden for hinanden, så når vi utroligt langt”.

Vi må altså lade forsvaret falde og interessen leve 
for at fællesskabet og forståelsen kan vokse. Og det 
er noget, som ikke kun kan ske i Kvindeklubben. Det 

kan ske alle steder, hvor vi tør træde ud i relation til 
mennesker, og tør være nysgerrige. Derfor må målet 
for os alle være at turde forblive nysgerrige, for kun 
på den måde kan vi bidrage til, at Kvaglund bliver et 
fyrtårn, der stråler med et næstekærlighedslys.

Ceci l i e Haahr Lodah l
studiepraktikant i FTC
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OM INTEGRATIONSPRISEN
Hvert år uddeler Esbjerg Kommune en integra-
tionspris med en præmie på 10.000 kroner.
Vinderen vælges ud fra deres bidrag til bl.a. 
at skabe god mulighed for, at mennesker kan 
mødes på tværs af forskellige kulturer og religi-
oner, samt skabe god mulighed for integration.

Vindere af Esbjerg Kommunes Integrationspris:
• 2015: Frivilliggruppen under Dansk Flygt-

ningehjælp i Ribe
• 2016: Mosaikken, det multietniske aktivi-

tetshus for ældre
• 2018: Somalisk Forening
• 2019: Prisen blev delt mellem VVS-firmaet 

Carl W. Reis og Nice Hair
• 2020: Aflyst pga. Corona
• 2021: Kvinder møder Kvinder

OM INTERNATIONAL KVINDEKLUB
Det sker hver onsdag kl. 14-17 i huset bag 
Kvaglund Kirke, Kvaglundparken 18. Det er 
for alle kvinder uanset alder, kultur, tro eller 
baggrund. Det er et fællesskab med hygge-
lige aktiviteter, madlavning, fokus på at lære 
dansk og at lære hinandens traditioner og 
kultur at kende. Og kvindeklubben afholdes af 
Kvaglund Kirke og Folkekirken Tværkulturelle 
Center (FTC).

Læs mere her:  
https://ftc-ribestift.dk/inspiration/#interkvinde
Eller kontakt Inge Skjølstrup på tlf. 30 54 10 66.

INTEGRATIONSPRISEN 2021 
TIL KVAGLUNDS FYRTÅRN
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Konfirmations-
gudstjenester 
D. 13. OG 14. MAJ
Vi fejrer igen konfirmation i Kva-
glund Kirke fredag d. 13. maj (Store 
Bededag) og lørdag d. 14. maj 
2022 – begge dage kl. 10.30. Gud-
stjenesterne er festlige konfirma-
tionsgudstjenester, som er særligt 
tilrettelagt med inddragelse af kon-
firmanderne. Vi ønsker konfirman-
derne en god og festlig dag. 

Sommerfællessang  
TORSDAG D. 12. MAJ KL. 14-16
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag 
med kirkens seniorkor, som synger for på 
dejlige forårs- og sommersange. Det foregår 
på kirkens terrasse og der er kaffe og kage 
undervejs. Vi får også besøg af Folkehusets 
tuk-tuk, som serverer lækker kaffe.
 

Skt. Hans aften 
D. 23. JUNI KL. 17.30
Kom og vær med til en festlig og hyggelig 
Skt. Hans aften for hele familien på plænen 
bag Kvaglund Kirke. Der vil være grill, fæl-
lessang, båltale - og selvfølgelig Skt. Hans 
bål. Vi får også besøg af tryllekunstner 
Jesper Grønkjær, som underholder børn 
og barnlige sjæle. 
Medbring selv kød til grillen og andet til-
behør/mad – vi sørger for saftevand og 
brød. Aftenen er gratis og alle er meget 
velkomne. Følg med på vores Facebook-
side for at se aftenens fulde program. 
Sankt Hans aftenen arrangeres af flere 
lokale aktører, herunder Folkehuset Kva-
glund og Kvaglund Kirke. 

3F – Fredag, Food 
and Fellowship  
D. 20.MAJ KL. 18.00-20.00
Velkommen til “Fredag, Food and Fellowship” fredag d. 20. 
maj kl. 18.00 i Kvaglund Kirke. Fredag, Food and Fellowship 
er en aften med mad, leg og livshistorier for både børn og 
voksne. Vi har fællesskab på tværs af generationer, kultur og 
religion. Her er uformelle samtaler og fællesskabende lege. 
Aftenen starter med fællesspisning. Prisen er 25 kr. per per-
son. Max 75 kr. for en familie. ALLE er meget velkommen til at 
være med. Vi håber meget at se netop DIG! 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Sommerfestuge 
D. 1. – 5. AUGUST (UGE 31)  
Vil du gerne have en FED oplevelse i sommerferien? Har du læst artiklen på s. 5, 

og synes du, at det lyder spændende? Så sæt kæmpe kryds i kalenderen i uge 31! 

Du kan også hjælpe til som frivillig! Skriv til info@folkehusetkvaglund.dk, hvis du vil 

vide mere. Følg med på Facebook, hvor vi løbende deler ugens program! 

Tværkulturel sommerlejr 
D. 11. TIL 15. JULI. (TILMELDING NØDVENDIGT) 

Kan du lide at være sammen med andre mennesk-
er i din sommerferie? Bliver du glad af at dele tro 
og liv med mennesker fra andre nationaliteter? Så 
er Tværkulturel Sommerlejr lige noget for dig. Vi 
skaber nye relationer og venskaber. Skriv til 
pmje@km.dk for at høre mere. 
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SOMMER, SJOV 
OG FEST  

Succesen gentages!!! 
Sidste års sommerfest var en kæmpe succes 
med en fyldt festplads og glade børn og fa-
milier hele ugen igennem. For mange børn 
i området var det et af højdepunkterne i 
sommerferien. Derfor vil vi igen i år afslutte 
skolernes sommerferie med et brag af en fest 
i Kvaglund. 

Vi bygger videre på konceptet fra sidste år, så 
det bliver en uge fyldt med gode oplevelser for 
både børn og voksne. Ligesom sidst skal der være 
hoppeborge (og masser af dem), men vi bygger ud 
og tilføjer bl.a. go cart, flødebollemaskiner og andre 
boder. Vi sørger for, at der for gratis kage, popcorn 
og slush ice til alle børn. 

Sidst men ikke mindst skal festugen tilbyde mu-
lighed for fællesskab og nye bekendtskaber, så vi 
dækker det helt store fællesspisningsbord op med 
helstegt lam og pattegris og andet godt. Det gør vi 
en af de sidste dage i festugen. Det vil sige, at dette 
års fest vil blive en lige så god, hvis ikke en endnu 
federe oplevelse end sidste år.

I år har Folkehuset Kvaglund teten og her ar-
bejder lederen, Allan Skovgaard Jensen, sammen 

med frivillige fra Kvaglund kirke og Jakobs Kirken 
om at planlægge sommerfesten, ligesom der natur-
ligvis vil være masser af indspark fra Folkehusets 
normale samarbejdspartnere: Kvaglundskolen, 
klubben, 3i1, biblioteket og Folkekirkens tværkultu-
relle center.  

Allan siger: ”Alle børn skal have mulighed for 
en god oplevelse i sommerferien, og derfor skal vi 
også lave den bedst mulige sommerfest. Folkehu-
set er jo til for hele Kvaglund, og vores mission er 
at sørge for at vi mødes på tværs af vores forskelle, 
og det er sommerfesten en rigtig god mulighed for.”

Alle detaljerne er endnu ikke fastlagt, så har du 
gode idéer til, hvordan en perfekt sommerfest ser 
ud, er du mere end velkommen til at komme med 
dine gode forslag. 

Når nu festen er udvidet har vi brug for endnu 
flere frivillige i løbet af ugen, så kunne du tænke 
dig at være med til at lave en festlig afslutning på 
skolernes sommerferie og give en hånd, til at be-
mande boderne, gøre pladsen til klar, bage kage 
etc., så må du meget gerne kontakte Allan på  
Allan@folkehusetkvaglund.dk 
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”Det bedste er mange ting. Mange forskellige kulturer. 
Mange forskellige livsbetingelser. Meget stor aldersfor-
skel. Jeg tænker Kvaglund som en lille landsby, hvor 
mange kender hinanden. Her er købmand, kro, kirke, 
frisør, pizza, genbrug, skole, børnehave, vuggestue, fri-
tidsordning, hallen og forhåbentlig med tiden et folkehus.

Min kone og jeg kom 2003 til Kvaglund hvor vi har boet 
on and off. Vi valgte Kvaglund pga. kirken. Mærkeligt, 
tænker du måske? Spørg mig, hvis du har lyst til at vide 
mere. Jeg elsker at se ud af vores stuevindue og se hen 
på tårnet, hvor korset lyser i natten og skinner i solen 
om dagen. Det minder mig om, hvad kristendommen 
handler om: synd – død - liv og Jesu kærlighed, der 
overvinder alting. Man kan ikke lade være med at holde 
af Kvaglund”. 

Poul Mar t i n  Aal l i ng Nie l s e n

”Kvaglund ser jeg som et lille lokalsamfund. Når jeg går 
ned og handler i Fakta, ser jeg de samme mennesker, 
som når jeg går tur med barnevognen, afleverer mine 
børn i børnehaven, er på biblioteket, til gymnastik eller 
i kirke om søndagen. Det kan virkelig noget. Trods det, 
at vi bor i en storby, føler jeg mig ikke bare som én i 
mængden. Jeg elsker at dele hverdag med de men-
nesker, jeg bor omkring og lige løber ind i. Det får mig 
til at føle mig hjemme i Kvaglund og holde af bydelen. 
Jeg glæder mig til det bliver i folkehuset, jeg møder min 
nabo og lærer flere fra området at kende”.

Kri s t i na Aalbæk Rønn

”De tre bedste ting ved at bo i Kvaglund er, at det er 
et stille og roligt sted, at mine venner kommer forbi en 
gang i mellem og at jeg går på en god skole med gode 
venner og lærere”. 

 
Andreas Nie l s e n  

”I 1972 flyttede min mand og jeg til Esbjerg. I et 
område, man kaldte for Kvaglund, var man ved at 
bygge parcelhuse på nogle bare marker. Vi købte et af 
husene. Det har vi aldrig fortrudt.

I dag har vi et veludbygget kvarter, omgivet af dejli-
ge grønne områder med skov og 4 søer.  I 1985 fik vi 
en rigtig kirke, der har udviklet sig til en fantastisk kirke 
med en engageret menighed, og med både traditio-
nelle og moderne gudstjenester.

Nu får Kvaglund så et folkehus. Biblioteket ombyg-
ges til et folkehus for hele Kvaglund. Jeg drømmer om, 
at det kan blive et hus, hvor fællesskaber skabes på 
tværs af kulturer og religioner. Kvaglund er et dejligt 
sted, og det bliver bedre og bedre”.

Anna-Gre the Øs t e rgaard

VOXPOP: 

HVAD ER DET BEDSTE VED 
AT BO I KVAGLUND? 



Tør man mon drømme om, at en flok lokale 
aktører kan samarbejde om at gøre området til 
et endnu bedre sted at bo? Hvad kan der mon 
ske, hvis lokale kræfter arbejder sammen med 
et fælles mål for øje? Det mødte jeg lærer og 
MIL-vejleder Mouhammad Bashir til en snak om. 

Når man fra Kvaglund Skolens side kigger tilbage 
på det lokale samarbejde, så har meget ændret sig det 
seneste år. Der har ikke tidligere været så meget sam-
arbejde på tværs. Men så skete der noget, da der blev 
ansat en leder til Folkehuset Kvaglund. 

– Der var én, der fik bolden til at tage initiativ til det 
lokale samarbejde. Det gjorde noget med de ekstra 
ressourcer – vi andre har svært ved at have tiden til at få 
et lokalt samarbejde på benene, fortæller Mouhammad. 

Selve idéen om Folkehuset gjorde også, at man 
som lokale aktører blev samlet, erindrer Mouhammad.  
Oplevelsen var, at man pludselig fik et meget større net-
værk og at der kom en helt ny tankegang om det lokale 
samarbejde. 

– Jeg oplever, at landsbystemningen er blevet større. 
Kvaglund er jo som en lille landsby, og det skal endelig 
bare udnyttes – også i forhold til samarbejdet, siger 
Mouhammad. 

SAMMEN OM DET FÆLLES 
Selv mener Mouhammad, at det øgede samarbejde 

er vigtigt for skolen. 
– Vores mål er jo at skabe interesse i skolen – men 

man har ikke en chance, hvis ikke man løfter lokalom-
rådet så området får et bedre ry, fortæller Mouhammad. 
Men interessen i at løfte området er heldigvis noget de 
lokale samarbejdspartnere er fælles om, har han erfaret. 

Hvordan lykkedes man så med et lokalt samarbejde 
på tværs? Det har Mouhammad gjort sig tanker om. 

– Det kræver god kommunikation. Det kræver 
et godt team med en god sammensætning. Og så 

kræver det, at man har tillid. Men vigtigst af alt: det kræver, 
at man sætter tid af til samarbejdet og til at prioritere det 
fælles bedste. At ville løfte et område sammen – det er 
altså en prioritering, konstaterer Mouhammad.

DRØMMEN OM FOLKEHUSET KVAGLUND 
Når Mouhammad drømmer om Folkehuset Kvaglund, 

så håber han, at der er mange forskellige mennesker og 
typer samlet under et tag. 

– Når det lykkes – så har vi ramt jackpot, griner 
Mouhammad. 

I forhold til, hvordan Folkehuset og det lokale sam-
arbejde kan være med til at gøre Kvaglund til et endnu 
bedre sted at bo, så er Mouhammad ikke i tvivl: 

– Det er de fælles oplevelser. Den positive stemning. 
Samværet på tværs af generationer. Mødet mellem 
mennesker. Det tror jeg, kan gøre en stor forskel for 
vores området. 

Og selvom Mouhammad nu har søgt andre udfordrin-
ger og ikke længere skal arbejde i Kvaglund, så er én 
ting sikkert: 

– Jeg kommer helt sikkert til at følge med i planerne 
om Folkehuset og samarbejdet herude. Det er alt for 
spændende til, at jeg kan lade være, griner Mouham-
mad. 

Maibri t t  Thys s en
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SAMARBEJDE VIL GØRE 
KVAGLUND TIL ET ENDNU 

BEDRE STED AT BO

FACTS: 
Mouhammad Bashir har arbejdet 7 år på Kvaglund 
Skolen. Han arbejder som MIL-vejleder. MIL står 
for Målrettet inkluderende læringsfællesskaber. 



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

GUDSTJENESTER 
i Kvaglund Kirke

MAJ
1.maj   2. søndag efter påske   Georg Græsholt  G1
8. maj  3. søndag efter påske   Jakob Wilms Nielsen  G3
13. maj  Store Bededag    Jakob Wilms Nielsen  Konfirmation
14. maj  Lørdag efter Store Bededag  Jakob Wilms Nielsen  Konfirmation
15. maj  4. søndag efter påske   Peter Sode Jensen  G2
22. maj  5. søndag efter påske   Jakob Wilms Nielsen  G2 
26. maj  Kristi Himmelfartsdag   Jakob Wilms Nielsen  G1
29. maj  6. søndag efter påske   Jakob Wilms Nielsen

Udendørs gudstjeneste ved Terp Spejdercenter som afslutning på kirkens Forårslejr. 
Mulighed for kørsel, hvis man skriver til info@kvaglundkirke.dk. OBS: Der afholdes 
ingen gudstjeneste i Kvaglund Kirke denne søndag – vi henviser til byens andre kir-
ker, hvis du ikke har mulighed for at deltage ved Terp Spejdercenter.

JUNI
5. juni  Pinsedag    Georg    G1
6. juni  2. pinsedag Fælles ved flere af Esbjergs kirker. Fælles gudstjeneste i Byparken
  (Ingen gudstjeneste i Kvaglund 2. pinsedag) 
8. juni kl. 17.00 Hverdagsgudstjeneste (onsdag) Jakob Wilms Nielsen Spaghettigudstjeneste
12. juni  Trinitatis søndag   Jakob Wilms Nielsen  G2
19. juni  1. søndag efter trinitatis  Vikar    G1
26. juni  2. søndag efter trinitatis  Jakob Wilms Nielsen  G3

JULI
3. juli  3. søndag efter trinitatis  Georg Græsholt  G1
10. juli  4. søndag efter trinitatis  Peter Sode Jensen  G1
17. juli   5. søndag efter trinitatis  Georg Græsholt  G1
24. juli  6. søndag efter trinitatis  Jakob Wilms Nielsen  G1
31. juli  7. søndag efter trinitatis  Jakob Wilms Nielsen  G1

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 – med mindre andet er nævnt. 

SOUNDCLOUD FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE


