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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 
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Gud kan bruge os lige netop som dem, vi er 
i dag. Ikke kun som de personer, vi har po-
tentiale til at blive i fremtiden, men som dem, 
vi er i dag. Han kræver ikke, at vi skal ligne 
de andre eller være perfekte og succesfulde. I 
stedet kan han bruge os med alle evner og de 
’mangler’, han har skabt os med. 

I Paulines anden single ’Noget for nogen’, som 
hun udgav sidste efterår, synger hun om, hvordan vi 
alle ønsker at være noget for nogen, om det så er at 
kunne gøre en forskel for andre, eller være ’gode nok’ 
til, at andre ønsker at gøre en forskel for os. 

Ofte kan vi have en fornemmelse af, at vi er om-
givet af mennesker, som er bedre, mere kompetente 
eller langt sødere og venligere end os selv. Vi ser 
venner og bekendte, som virker til at kunne alt. Når vi 
ser på dem udefra, synes der at være en lethed over 
den måde, de udfører tingene på, og vi mærker inde i 
os selv, at vi absolut ikke ville kunne gøre tingene på 
samme måde. I de situationer kan vi miste troen på 
os selv og på vores egen værdi. I stedet gentager vi 
gang på gang for os selv, at det kan vi ikke finde ud 
af, mens vi kæmper en indædt kamp for at blive en 
version af os selv, som er værd at elske og som er lige 
så kompetente og succesfulde som de andre. 

Modsat ser vi i Bibelen, at Jesus gang på gang 
vælger de ’uperfekte’ til; den prostituerede, skatteop-
kræveren og børnene. Han valgte også Peter, som 
godt nok var hans gode ven og discipel, men også 
blot en fisker, til at lede hele kirken efter hans død. 
Jesus beskrev kirken som et legeme, der har mange 
forskellige opgaver og funktioner. 

På samme måde har Gud skabt os forskellige og 
med forskellige evner. Når Gud vælger at kalde os 
til en opgave, så er det den enkelte af os, som han 
ønsker, skal gøre det. Ikke fordi vi ligner en anden 
fra menigheden, men fordi vi er lige præcis den, vi 
er. Vi behøver derfor ikke at sammenligne os med 
hinanden. Det betyder, at vi gerne må lægge vores 
mindreværdskomplekser til side og tro på at vi er 
ønsket og elsket af ham som dem, vi er, med alle de 
fantastiske, skøre, underlige og til tider manglende 
evner, vi har. 

Af en eller anden grund, har Gud valgt os. Måske 
forstår vi ikke helt grunden, vi føler os ikke helt vær-
dige til det, men det gjorde han. Han ønsker at være 
noget for dig og at du skal være noget for ham. 

Birthe Marie Rasmussen 



Venlighed, hjælpsomhed, gæstfrihed er de 3 grund-
sten i ELSK KVAGLUNDs arbejde. Elsk Kvaglund 
eksisterer for at lade de 3 værdier få liv i hele 
Kvaglund, og for at sprede kærlighed og glæde. 

Elsk Kvaglund blev dannet i 2016 som en afløser for 
Kvaglund Kirkes Diakoniudvalg. Drømmen var at komme 
mere ud af kirken og være en aktiv del af Kvaglund. Til dette 
fik vi rigtig god hjælp i Elsk Danmark, et projekt, der få år 
forinden var startet i en kirke i Aalborg og som har bredt sig 
til nu 20 byer i hele Danmark. 

Elsk Danmarks vision lyder:
”Elsk Danmark er et netværk af kirker og kristne organisa-

tioner med en fælles vision om at engagere danskerne i at 
elske deres byer med udgangspunkt i værdierne venlighed, 
hjælpsomhed og gæstfrihed. Som kristne tror vi nemlig, at 
Gud elsker alle mennesker”.

Vi arbejder ud fra den tanke, at der er brug for alle men-
nesker - alle har gaver til at gøre noget og kan bidrage med 
noget.

Vi kan alle øve os i:
- at være venlige overfor hinanden med smil og imøde-
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kommenhed, som når Elsk Kvaglund uddeler små buketter 
ved Fakta og på Kvaglund torv op til påske.

- at være hjælpsomme når naboen står og mangler 
hjælp til at passe postkassen i ferien eller bære varer op 
på 2. sal. 

- at være gæstfri når Elsk Kvaglund tilbyder hjælp på 
Praktisk Hjælpedag. Her modtager Elsk Kvaglund ønsker 
om praktisk hjælp til overskuelige opgaver, og arbejdet slut-
tes med at man spiser sammen med den, der har modtaget 
hjælpen. 

Har du været med til at male Torvet i Kvaglund blev med 
farvekridt, set en flot sort t-shirt med Elsk Kvaglund logo 
på, eller en tidlig morgen på Kvaglundskolen modtaget et 
stykke frugt med en dejlig opmuntring på: “Du er uundvær-
lig” og “Du spreder glæde”? 

Måske har du fundet skønne malede sten rundt i 
Kvaglund i ugen op til påske under corona-nedlukningen, 
været med på udflugt til Madsbyparken, fået julehjælp eller 
nydt et stort sønderjysk kaffebord i Genbrugsbutikken – så 
har du mødt Elsk Kvaglund!

Elsk Kvaglunds lille arbejdsgruppe, med sognediakon 
Inge Skjølstrup i spidsen, glæder sig over at være med til 
at sætte de mange små events i gang. Og jeg tør godt sige, 
at vi har en fest hver gang, vi mødes. Vi mødes som regel 
den sidste tirsdag i måneden klokken 17-18. 

Alle er velkomne til at være med. Vi kan altid bruge flere 
til at hjælpe med at få ideer og sætte liv i de sjove projekter. 
Kunne du have lyst til at være med eller høre mere, så 
kontakt Inge på sms på 30 54 10 66. 

Ka r in Skjø th
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Spaghet tigudst jenes te   
28. SEPTEMBER KL. 17.00
En spaghettigudstjeneste er en kort gudstje-
neste på børnenes præmisser, som slutter 
med fællesspisning. Vi starter i kirken kl. 17 
med fortælling og sang. Bagefter spiser vi 
sammen. Vi er færdige ca. kl. 18.30, så man 
kan nå hjem og blive klar til sengetid. Alle er 
meget velkomne til at være med.
 

Stillegudstjeneste / Taizé 
1. NOVEMBER KL. 19.30 
Kom og nyd en stille stund i kirken. Der vil 
være små meditative sange fra Taizé. Der vil 
være tekstlæsninger og tid til stilhed og re-
fleksion undervejs. 

Fælles udflugt til 
Riplay i Ribe 
28. AUGUST KL. 12.00-17.30
Tag med på bustur til en af Danmarks 
største legepladser, “Riplay” i Ribe, hvor 
børn kan lege og lære. Der er også mu-
lighed for byvandring i Ribe by. Tag selv 
mad med og et tæppe til at sidde på.
Alle er velkomne til en hyggelig udflugt.

AFGANG: Vi mødes foran Kvaglund 
Kirke kl. 12.00.

Opstart af aktiviteter efter 
sommerferien  

For børn: 
- Babysalmesang: tirsdag d. 16/8 kl. 11.00-12.00
- Legestue: torsdag d. 18/8 kl. 9.30-11.30
Andet: 
- Strikkecafé: onsdag d. 17/8 kl. 9.30-11.30
- Mandeklub: onsdag d. 17/8 kl. 9.30-11.30
- Fællesspisning: torsdag d. 25/8 kl. 12.30 (Pris: 25 kr.) 
Internationale aktiviteter: 
- International mandeklub: tirsdag d. 23/8 kl. 17.30-21.00
- International kvindeklub: onsdag d. 24/8 kl. 14.00-17.00
- Sprogcafé: torsdag d. 18/8 kl. 15.30-17.30
Sang og musik: 
- Gospelkor: tirsdag d. 16/8 kl. 17.00-19.000
- Seniorkor: torsdag d. 1/9 kl. 14.00-16.00

Se mere om alle vores aktiviteter på www.kvaglundkirke.
dk eller skriv til os på info@kvaglundkirke.dk, hvis du har 
spørgsmål. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Elsk Kvaglund 
Praktisk Hjælpedag  
13. SEPTEMBER KL. 16.00-20.00 
Elsk Kvaglund arrangerer igen Praktisk Hjælped-
ag. Har du en praktisk opgave, som kan udføres 
på 2 timer? – så ring til Inge på 30541066. 
Vi har både brug for nogle, der vil være hjælp-
somme og nogle, der vil være gæstfrie. Vil du give 
en hånd med et par opgaver? Eller har du en op-
gave, som du gerne vil have hjælp til? Tilmeld dig 
på telefon 30541066 til Inge. Vi spiser sammen un-
dervejs. 

Andet:  
• Kvaglunddag d. 3. september.
• Fredag, Food and Fellowship - d. 16. september og d. 28. oktober – begge dage kl. 18.00
• BUSK gudstjeneste søndag d. 30. oktober kl. 10.30 (BUSK står for Børn Unge Sogn og Kirke)
• Affaldsopsamling d. 10. oktober kl. 16.00-17.00



EN LÆRING FOR LIVET 
– erfaringer fra en praktikant i FTC

Cecilie har været i praktik i FTC, 
Folkekirkens Tværkulturelle 
Center, i 9 måneder. Hun har 
oplevet favnende fællesskaber 
og fået oplevelser for livet, som 
hun aldrig vil kunne købe eller 
læse sig til.   

Før Cecilie startede i praktik 
i FTC, kendte hun intet til deres 
arbejde. Det var hendes studie-
vejleder, som anbefalede hende 
at undersøge muligheden for en 
praktikplads, og da Cecilie havde 
læst lidt om FTC’s arbejde, tænkte 
hun, at det var et godt match. 

”Jeg syntes, at det tværkulturel-
le arbejde var rigtig spændende. 
Det var et fokusområde, jeg havde 
lidt erfaring med fra tidligere. Men 
jeg havde ikke stor erfaring med 
så velorganiseret et arbejde som 
det, FTC står for. Så det havde min 
interesse og var spændende at gå 
ind i,” fortæller Cecilie. 

PÅ LIGE FOD
Noget, som har gjort særligt ind-

tryk på Cecilie, er at være en del af 
fællesskabet i den Internationale 
Kvindeklub. 

”I Kvindeklubben er der inte-
resse på tværs af alder, kultur og 
social status. Det er et fællesskab, 
hvor man ser mennesket. Det er 
noget særligt. Man mødes på lige 
fod”, forklarer Cecilie. 

Generelt har det været vær-
difuldt at få indblik i relationer på 
tværs af kulturer, fortæller Cecilie. 
For eksempel de relationer, som 
hun har fået til praktikanterne fra 
Hviding Asylcenter. De er kommet 
tæt på hinanden, og Cecilie er 
meget taknemmelig for, at de har 
delt deres liv med hende.  

I FTC’s arbejde har Cecilie set 
at mennesker, som normalt ikke 
føler sig som en del af det danske 
samfund, oplever at blive lyttet til 
og blive en del af et kærligt fælles-
skab, hvor de er velkomne. 

”Og det er altså livsændrede at 
få lov til at opleve”, siger Cecilie. 

EN HJERTEBRAND
Det med at brænde for det tvær-

kulturelle arbejde kommer ikke af 
sig selv – man skal selv på egen 
krop opleve, hvor meningsfyldt det 
er at møde folk på tværs af kultur. 
Det er den vigtigste læring, Cecilie 
tager med sig. 

Cecilie fortæller, at efter sit eget 
nære møde med det tværkulturelle 
brænder hendes hjerte virkelig for 
de her mennesker. 

”Når jeg for eksempel hører om 
folk, der bliver udvist af Danmark 
eller folk, der bor i udrejsecentre, 
så rammer det virkelig mit hjerte – 
også på en anden måde end det 
gjorde før”. 

Det indblik, hun har fået gennem 
møder på tværs af kulturer, tager 
hun med videre. 

”Indblikket i andre menneskers 
liv er ikke noget, jeg kan købe 
eller læse mig til. Det er virkelig en 
læring for livet”, siger Cecilie glad. 

Man kan nemlig ikke fortælle 
andre, hvad det handler om – man 
skal opleve det selv. 

”Derfor vil jeg også gerne op-
fordre folk til at blive en del af det 
tværkulturelle arbejde og give sig 
selv muligheden at få det møde, 
som jeg har fået. For det er virkelig 
værdifuldt”, slutter Cecilie.   

Maibri t t  Thys s en

FACTS
• Cecilie Haahr Lodahl, 29 år 
• Gift med Jesper og mor til Edith på 1 ½ år. 
• Studerer 3K uddannelsen (Kristendom, 

kultur og kommunikation) i Aarhus 
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”En grå og kold morgen kom jeg cyklende. Jeg var i 
dårligt humør. Da kom der en dame forbi og sendte mig 
det største smil. Jeg husker det, selvom det måske er 
20 år siden, for det smil varmede helt ned i maven og 
ændrede fuldstændig min dag.

Sådanne små “smil” har jeg siden oplevet så ofte i min 
hverdag:

• En nabo der kommer forbi med en buket blomster 
eller en skål tomater fra haven.

• Gode venner der kommer med et måltid mad.
• En kollega, der siger: “Du ser træt ud - skal jeg ikke 

lige tage opvasken for dig?”
• To friske fyre, der står udenfor Netto den dag, jeg har 

en vogn fuld af varer, og spørger om de skal hjælpe mig 
med at pakke det i bilen.

• Et knus og et kærligt ord fra min mand og mine børn.
Jeg tror på en kærlig Gud, som elsker mig. Og jeg tror 

blandt andet, han bruger andre mennesker til at vise mig 
det. Mit ønske er, at jeg må få lov at give den kærlighed 
videre til de mennesker, jeg møder på min vej”.

Kri s t i na Grønk jær ”Det er lidt svært at svare på, da det jo kommer an på, 
hvordan andre opfatter det, jeg gør eller siger. Jeg kan 
tro, at jeg viser andre kærlighed, men bliver det ikke 
opfattet som kærlighed, er jeg ikke kommet ret langt.
Hjemme hos os minder vi ofte hinanden på, at vi ønsker 
at leve generøst. Det gælder på alle områder:  venlig-
hed, tilgivelse, ord, smil, penge, omsorg, villighed til at 
tjene andre osv. Det prøver vi at leve efter, så godt vi 
kan, og jeg tror faktisk, at det er den bedste måde at 
vise kærlighed til andre på, at være generøs”.

Ede l  Er ik sen 

”Ved at give dem et kram og ved at lege med 
nogen og smile til nogen. Jeg henter også nogle 
gange en voksen, hvis nogen har slået sig. Og så 
giver jeg også gaver til andre.”

 
Lydia Krüger 

”I vores travle hverdag kan det nogle gange synes 
uoverskueligt at have tid til andre end os selv og dem 
vi naturligt omgiver os med. Trætheden og travlheden 
får nemt førstepladsen. Men er det overhovedet muligt 
at give kærlighed videre, når vi kører på tom tank? 
Jeg oplever at det at sidde på sofaen med min søn 
og se en film i fjernsynet kan være det, der gør, at 
han fornemmer min kærlighed til ham. I butikken når 
man lader en anden gå foran i køen, fordi man ikke 
selv havde så vanvittigt travlt alligevel, det er også 
kærlighed. Når min kone mumler ”I Love you” inden 
hun sover, det er det bedste”.

Lar s  Kr i s t ian sen 

VOXPOP: 

HVORDAN VISER DU ANDRE 
KÆRLIGHED, ELLER AT 

DU ELSKER DEM? 
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I den Internationale Mandeklub går snakken lystigt omkring 
spisebordet og over opvasken. Her hjælper vi hinanden 
med at tale dansk. 

Der stikker et hoved ind ad døren med et stort smil: ”Skal jeg lave 
kaffe til mandeklub?” 

Sådan starter en typisk aften i den Internationale Mandeklub. 
Vores mandeklub er en dejlig blanding af mænd fra forskellige 
lande, med hver deres historie om, hvordan de endte i Danmark. 

Den store overraskelse over, at der pludselig var hvidt og koldt 
over det hele, er en af de sjove historier, vi har grint meget af. Selv-
følgelig er det sjovt, at man ikke vidste, at Danmark engang imellem 
bliver dækket af sne, men det dækker selvfølgelig også over, at der 
er nogle overraskelser, som ikke nødvendigvis er sjove, når man 
kommer til et nyt land. 

I vores Internationale Mandeklub deler vi historier med hinanden 
på kryds og tværs. Vi griner rigtig meget af de udfordringer, der er, 
ved at komme til et land som Danmark.

ÅBENHED PÅ TVÆRS
 En af de ting, der gør vores lille klub unik, er, at vi kommer fra 

forskellige trosretninger, og at vi kan snakke åbent om det. 
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DEN HVIDE OVERRASKELSE 
– OG DE SPROGLIGE 
FINURLIGHEDER

Der er altid en, der går foran med at starte på 
opvasken, efter vi har spist; og hen over de beskid-
te tallerkner, og nogle få efterladte pommes frites, 
får vi snakket om både politik, religion og hvad vi 
eventuelt går og bøvler med. 

I mandeklubben hjælper vi hinanden med at 
tale dansk, da det også er vores fællesprog, og så 
giver det selvfølgelig anledning til at tale om alle de 
finurligheder, der er ved det danske sprog. 

Vi får tit mulighed for at prøve noget nyt sammen, 
og vi hjælper hinanden med at kunne opleve ting, 
som vi måske ellers ikke vil kunne gøre alene. Her 
i foråret og vinteren har vi f.eks. lært hvordan man 
fanger fisk, dog uden at fange andet end tang. 



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

GUDSTJENESTER 
i Kvaglund Kirke

AUGUST
7. august 8. søndag efter trinitatis  Jakob Wilms Nielsen   G2
14. august  9. søndag efter trinitatis  Georg Græsholt  G1
21. august  10. søndag efter trinitatis  Peter Sode Jensen   G3
  (fælles gudstjeneste med Chin Baptist Church) 
  Kl. 11 i stedet for kl. 10.30
28. august 11. søndag efter trinitatis Jakob Wilms Nielsen G2

SEPTEMBER
4. september 12. søndag efter trinitatis  Georg Græsholt  G1
11. september 13. søndag efter trinitatis  Peter Sode Jensen  G3
18. september 14. søndag efter trinitatis  Jakob Wilms Nielsen  G2
25. september 15. søndag efter trinitatis  Jakob Wilms Nielsen  G1
28. september Hverdagsgudstjeneste (onsdag) Kl. 17.00   Spaghettigudstjeneste
  
OKTOBER
2.oktober 16. søndag efter trinitatis  Georg Græsholt Gospelgudstjeneste
9. oktober 17. søndag efter trinitatis  Peter Sode Jensen  G3
16. oktober 18. søndag efter trinitatis  Vikar    G1
23. oktober  19. søndag efter trinitatis  Georg Græsholt  G1
30. oktober 20. søndag efter trinitatis  Jakob Wilms Nielsen Familiegudstjeneste
          BUSK gudstjeneste
NOVEMBER
1. november Stillegudstjeneste/Taize gudstjeneste   Stillegudstjeneste
  Tirsdag kl. 19.30  
6. november Allehelgensdag   Peter Sode Jensen  G3
  Lejrgudstjeneste på Sydvestjyllands Efterskole kl. 10.30 
6. november Allehelgensdag kl. 14.00  Jakob Wilms Nielsen  G1  
          Mindegudstjeneste  
13. november 22. søndag efter trinitatis  Georg Græsholt  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. 

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE


