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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

DET ER EN FEST 
AT GÅ I KIRKE

FOTOS
Gert Lorenzen Balle
Nichlas L. Steenholdt

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

Somme tider hører man folk sige, at det er kedeligt 
at gå i kirke. Selv har jeg gået regelmæssigt i kirke i 
cirka 60 år. Og jeg har aldrig kedet mig nævnevær-
digt. Da jeg var lille og legede med biler, fik jeg lov 
til at tage nogle med, og det fungerede fint. Da jeg 
voksede fra bilerne, opdagede jeg, at jeg kunne gå 
i kirke uden, og det er også udmærket. Faktisk lidt 
af en fest.

Man sidder der på bænken og skal ikke andet. – Jo, 
man kan synge med på salmerne. Salmerne, der ofte har 
interessante tekster, som det kan være svært at forstå, 
men som næsten altid giver mening, når man giver sig 
tid til at lede efter den. De kan også være helt enkle, 
og f.eks. handle om at være glad. Glad for livet, verden, 
Gud og Jesus. Man bliver i godt humør af at synge dem. 

Man kan også lytte til teksterne, der bliver læst op. 
Ligesom salmerne kan de være svære eller let tilgænge-
lige. Men de er aldrig kedelige. 

Prædikenen kan være god – eller mindre god. Og hvis 
man er uheldig og den er det sidste, kan man glæde sig 
over, at der snart er altergang, og det er altid godt. Man 
får strakt benene og oplever noget helt særligt, når man 
sammen med de andre knæler foran alteret og modtager 
Kristi legeme og blod. 

Lige inden sidste salme får man Guds velsignelse. 
Og hvis præst og organist – eller band – ikke har valgt 

fuldstændig forkert, får man bagefter en relevant salme 
og noget god musik at forlade kirken på. 

Og så er der kirkekaffe! – Hvis man da ikke har mere 
lyst til at gå direkte hjem og spise frokost.

Min erfaring er, at man bliver glad af at gå i kirke. 
Glæde er et grundvilkår. Verden er grundliggende god, 
fordi den er skabt af Gud. Det bliver man mindet om 
i kirken.

Det er ganske vist mere moderne at sige noget andet. 
Gud og glæde er kun for spejdere og fromme folk. Vil 
man tages alvorligt i eksistentiel forstand, er det sikrere 
at være negativ end positiv – areligiøs end religiøs – og 
i stedet for glæde f.eks. tale om angst, tomhed og død. 

Den slags bliver der også talt om i kirken. Men i kirken 
får vi lov at tro og håbe og bede til, at Gud vil overvinde 
angsten, tomheden og døden. For os alle sammen. Og 
måske er det i virkeligheden det, der er allerbedst ved at 
gå i kirke.

Georg Græsholt 
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2000 VANDBALLONER, 2000 VANDBALLONER, 
35 KG SNOBRØD OG 35 KG SNOBRØD OG 

40 PAR SOKKER40 PAR SOKKER

VIDSTE DU AT DER TIL SOMMER-
FESTEN BLEV BRUGT CA.: 
• 27 bradepandekager
• 2000 vandballoner 
• 200 sæbebobleflasker
• 40 par sokker
• 550 flødeboller 
• 170 strandsten
• 25 kg snobrødsdej
• 5 kg slik
• 300 l popcorn 
• 450 l slush ice

For mig var sommerens bedste minde Sommerfest i 
Kvaglund i starten af august måned. I år var jeg nemlig 
så heldig, at jeg var med til at arrangere sommerfesten. 
Det bedste ved det hele? At jeg ikke var alene om det. 
Jeg havde 90 andre fra Folkehuset, Familienetværket Es-
bjerg, Kvaglund Kirke, Jakobskirken, Spejderne i Andrup 
og folk her fra området, som hjalp med at lave den bedst 
mulige fest for områdets børn. 

Vi hjalp alle i det omfang vi kunne og havde lyst til. Det 
betød, at nogen var i voksenteltet, andre satte forhindrings-
banen op og andre igen havde mulighed for at komme med 
brandbil og ambulance. 

Jeg var specielt imponeret af de unge. Der var mere end 
20 teenagere, som valgte at bruge tid på sommerfesten. Mens 
nogle hjalp i et par timer, var der også mange, som hjalp til 
flere dage, og som tak for hjælpen fik de et gavekort til Luigis 
Pizzeria, hver gang de brugte 4 timer. I alt blev der uddelt 40 
gavekort. En af de frivillige, Rune Rasmussen, var ansvarlig 
for madboden, og han fortæller om samarbejdet med de unge: 

”Det var mest teenagere, som hjalp til henne ved mig, de 
gjorde det meste af arbejdet. Jeg skulle bare lære dem at lave 
candyfloss eller popcorn og sikre, at maskinerne virkede. Det 
var virkelig hyggeligt.”

En helt fantastisk gruppe af hjælpere var køkkenholdet. 
Hver dag sørgede de for frokost, kage og aftensmad til alle 
de frivillige. Lisa Nielsen, som var en af hovedkræfterne i 
køkkenet, fortæller: 

”Der var nok i gennemsnit 35 personer til alle måltiderne, 
men nogen gange var vi flere end andre. Den sidste dag til 
frokost var vi næsten 50 personer samlede. Det var fantastisk 
at kunne være med til at forkæle de andre.” 

Det var ønsket om at gøre noget for området og dets 
børn, som gjorde, at jeg valgte at give min tid til sommer-
festen, men det, som stod tydeligst frem bagefter, var fæl-
lesskabet blandt alle os frivillige. Jeg glæder mig allerede 
til næste år!

Bir the Rasmus s en
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Julefrokost for sogn 
og kirke   
DEN 15. DECEMBER KL. 12.30
Elsk Kvaglund arrangerer i december en ju-
lefrokost, hvor alle er inviteret. Har du lyst 
til at være med til en eftermiddag med god 
mad og en god snak med nye og gamle ven-
ner og bekendte, så skal du klart overveje at 
komme med. Prisen er 30 kr. og man tilmel-
der sig til sognediakon Inge Skjølstrup. 

Risengrødsgudstjeneste   
DEN 30. NOVEMBER
Mangler du overskud i en travl hverdag til at 
nå det hele? Du kan komme med til vores 
risengrødsgudstjeneste, hvor du kan del-ta-
ge i en gudstjeneste i børnehøjde, få aftens-
mad i form af risengrød, og bagefter, når du 
kommer hjem, er børnene klar til at komme i 
seng. Så nemt er det! Så tag famili-en under 
armen og kom ned i kirken.

Julegospelkoncert
DEN 29. NOVEMBER KL. 19.30
Kvaglund Kirkes Gospelkor vil fortrylle os 
med deres fantastiske musik. Gospelko-
ret ledes af Lydiah Wairimu og i koret er 
der 80-90 medlemmer. Aftenen vil være 
præget af god musik og julehygge. In-
viter jeres familie, venner og bekendte 
med og få en skøn aften sammen. 

Julemarked  
DEN 27. NOVEMBER KL. 9.00 TIL 17.30
Kvaglund Kirke (Elsk Kvaglund) arrangerer i samarbejde med 
Folkehuset Kvaglund et julemarked. Her vil der være boder, 
hygge, sang og snak. Kom og køb din juledekoration og kom 
i julehumør med noget dejlig julemusik. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Du finder flere detaljer og flere aktiviteter på www.kvaglundkirke.dk. 
Der kan ske uforudsete ændringer. Hold derfor øje med hjemmesiden 

og vores sociale medier.

Julegudstjenester  
DEN 24. DECEMBER
Der afholdes to julegudstjenester i Kvaglund Kirke den 
24. december. Den første afholdes kl. 10.30 og er en 
familiegudstjeneste. Gudstjenesten afholdes så selv 
de mindste kan følge med og få en oplevelse i kirken. 
Den anden gudstjeneste afholdes kl. 16.00 og er en 
traditionel højmesse, med bibellæsning, salmer og 
prædiken. 

Nytårsgudstjeneste  
DEN 1. JANUAR KL. 16.00
Kom og fejr det nye år sammen med os til denne nyt- 
årsgudstjeneste. Vi åbner noget champagne og giver 
kransekage efter gudstjenesten, når vi ønsker hin- 
anden et godt og lykkebringende nytår. 

Fælles juleaften 
DEN 24. DECEMBER
Mangler du nogen at holde jul sammen med, 
eller kan du bare godt lide at holde jul sam-
men med mange forskellige mennesker, så 
kan du tilmelde dig fælles juleaften i Kvag- 
lund Kirke. Vi vil sammen fejre julen med ju-
lemad, juletræ og julegaver – alt, hvad der 
hører til. Tilmelding kan ske til sognediakon 
Inge Skjølstrup.



FOLKEHUSET 
KVAGLUND 1.0
Hvis man har besøgt biblioteket i Kvaglund i løbet af efteråret, 
har man højst sandsynligt lagt mærke til, at det er blevet grad-
vist mere og mere tomt. Det skyldes, at Esbjerg Bibliotek er ved 
at gøre klar til at rykke sammen i den halvdel af biblioteksbyg-
ningen, som vender imod Degnevej, for at gøre plads til Folkehu-
set Kvaglund 1.0 i den anden halvdel af bygningen. 

Den 1. november overtog Kvaglund Kirke nøglerne til biblioteks-
bygningen fra Esbjerg Kommune, og vi er så småt gået i gang med 
indretningen af en hyggelig og hjemlig retro-café, som skal være 
hjertet i det, vi kalder Folkehuset 1.0. Biblioteket har samtidig lejet sig 
ind, og vil fortsætte som nu med mulighed for ind- og udlån, men med 
lidt mindre plads til bøger. 

Der arbejdes p.t. på en ny helhedsplan for Kvaglund, særligt med 
fokus på en renovering af torvet som indgangsportal til Kvaglund. Det 
er spændende planer, og vi håber, at de kan være med til at revitalisere 
vores dejlige bydel og tiltrække endnu flere spændende mennesker. 
Samtidigt vil vi gerne vente med etableringen af det endelige Folke-
huset Kvaglund, så vi kan tænke det sammen med helhedsplanen.

Vi har imidlertid ikke tålmodighed til at vente på helhedsplanen, før vi 
går i gang med at lege folkehus, så i mellemtiden vil vi øve os i halvdelen 
af de eksisterende biblioteksbygninger. Vi vil indrette en lille hyggelig café, 
hvor man kan komme i dagtimerne og drikke en kop god kaffe. Her vil der 
være mulighed for alle slags spændende aktiviteter, hvor vi samles om alt 
det, vi er fælles om. Kun fantasien sætter grænser, og alle er velkomne 
til at tænke med. Vi drømmer om mødregrupper, strikkecafé, studiegrup-
per, lektiehjælp, fællesspisning, sprogcafé og meget mere.  Vi kalder det 
Folkehuset 1.0 og håber, det kan blive en spændende forsmag på, hvad 
Folkehuset 2.0 kan være med til at gøre for vores bydel. Vi drømmer 
om Kvaglund som et fyrtårn for alt det, vi er fælles om. Hvor mennesker 
mødes og har fællesskab på tværs af kulturelle forskelligheder. 

Så glæd jer til foråret, hvor Esbjergs mest spændende café 
åbner midt i Kvaglund, og følg gerne allerede nu med på Folkehuset 
Kvaglunds facebookside. 

Al lan Skovgaard Jen sen
5
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”Alt var godt! Der var så mange forskellige ting, som børnene 
kunne lave. Alt fra krea til hoppeborg og sæbebobleleg. Så 
der var noget for enhver smag. Vi var frivillige sammen som 
familie. Det bedste var hyggen med de andre frivillige, og 
glæden ved at kunne gøre noget for de andre.”

Pia S t eenho l t

”Det bedste var, at der var en masse børn som var super- 
glade. Man kunne se, at de godt kunne lide festen, og at akti-
viteterne lige var noget for dem. Det var også fedt at se dem 
gå hårdt til den. For eksempel på forhindringsbanen, hvor 
de virkelig kæmpede for at få en god tid og vinde den pizza. 
Det fedeste var at være leder og have en opgave. Jeg var 
med til at gøre børnene glade og give dem en god oplevelse. 
Jeg hjalp hele ugen og fik nogle nye venner, som jeg faktisk 
stadig mødes med, når jeg er hjemme fra efterskole.”

Job Rasmus s en

”Jeg var frivillig hele ugen til sommerfesten. Det var en super 
god uge for børnene, men også for mig personligt. Det er ikke 
så længe siden, at jeg er flyttet til Kvaglund, så det bedste 
var nok, at jeg lærte en masse nye mennesker at kende.”

Dor the Lehman

VOXPOP: 

HVAD VAR DET BEDSTE VED 
SOMMERFESTEN?  



 

 

 

Fra d. 1. oktober gik vores daglige leder, Maibritt Thyssen, på barsel. 
Under barselsperioden har vi valgt at ”ryste posten”, og i den  

forbindelse er der kommet 2 nye ansigter i kirken. 

Vores præst, Jakob, har nemlig taget orlov fra sin stilling som præst fra oktober og 
skal i stedet dække en stor del af vores daglige leders opgaver. Derfor ansættes 

en præstevikar, og samtidig ansættes en sekretær under barselsperioden. 
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NYE ANSIGTER 
I KVAGLUND KIRKE 

Roar Steffensen – ny præstevikar
”Hej Kvaglund. Det er virkelig en fornøjelse for mig at 

kunne skrive dette. For det betyder, at jeg nu begynder som 
jeres vikarpræst de næste måneder. Og det har jeg glædet 
mig meget til. 

Jeg kan godt kan lide at rejse og opleve verden. Det har 
bl.a. ført mig til Peru, hvor jeg har arbejdet som missionær 
i to omgange, sammen med min familie. Jeg har on-off 
været involveret i missionsarbejdet i Peru i mere end 20 år. 
Min kone, Merete, og jeg kom senest tilbage til Danmark 
i august efter godt 1½ års udrejse, så Peru fylder meget i 
vores liv. Vi har tre voksne sønner, hvoraf den yngste bor 
hos os og går i gymnasiet. Vi har bosat os i Skjern. 

Jeg interesserer mig for sport, særligt fodbold, som jeg 
gerne ser både i TV og på stadion. Derudover kan jeg lide 
at læse og skrive. Mine 8 år som præst i Hedensted Valg-
menighed har givet mig god erfaring med det arbejde, som 
nu venter hos jer. 

Jeg er glad for søndagens gudstjeneste og synes, det er 
ugens højdepunkt! For her kan vi i fællesskab helt konkret 
møde Jesus gennem forkyndelsen og sakramenterne, få 
fyldt på af Guds nåde og blive udrustet til tjeneste. Det 
glæder jeg mig til at opleve og fejre sammen med jer! ”

Kristina Aalbæk Rønn – ny sekretær
”Jeg er nu så småt gået i gang som sekretær i Kvaglund 

Kirke, og jeg nyder min nye hverdag. Efter et år hjemme på 
barsel er jeg nu mere end klar til at starte op i nyt job, og 
jeg ser frem til at have min daglige gang i kirken de næste 
måneder. 

Jeg er flyttet her til Kvaglund for nu snart to år siden med 
min mand og to drenge, der nu er blevet til tre. Vi er rigtig 
glade for at bo i området og engagere os i det lokale og ikke 
mindst i Kvaglund Kirke. Jeg er uddannet sygeplejerske og 
har sidst arbejdet som hjemmesygeplejerske her i Esbjerg. 
Med sekretærjobbet her får jeg nu muligheden for at prøve 
noget andet af, hvilket jeg glæder mig til. 

Min tid bliver til hverdag fyldt ud med familieliv, hvilket 
giver helt sig selv med tre små drenge. 

Jeg glæder mig til at se jer i kirken, hvor jeg er at finde på 
kirkens kontor, og ellers til legestue hver torsdag samt alle 
andre arrangementer for børn.”



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

GUDSTJENESTER 
i Kvaglund Kirke

NOVEMBER
1. november Stillegudstjeneste       Stillegudstjeneste
  Tirsdag kl. 19.30  
6. november Allehelgensdag    Peter Sode Jensen   G3
  Lejrgudstjeneste på Sydvestjyllands Efterskole kl. 10.30   
6. november Allehelgensdag    Jakob Wilms Nielsen  G1
  Mindegudstjeneste kl. 14  og Georg Græsholt
13. november 22. søndag efter trinitatis  Georg Græsholt   G1
20. november Sidste søndag i kirkeåret   Roar Steffensen   G2
27. november 1. søndag i advent   Roar Steffensen  G3
30. november Spaghettigudstjeneste   Jakob Wilms Nielsen  Spaghettigudstjeneste
  Onsdag kl. 17.00 

DECEMBER
4. december 2. søndag i advent   Georg Græsholt   G1
11. december 3. søndag i advent   Roar Steffensen  G3
18. december 4. søndag i advent   Peter Sode Jensen   G2
24. december  Juleaften     Roar Steffensen Familiegudstjeneste
24. december  Juleaften    Georg Græsholt   G1
  Kl. 16.00 
25. december Juledag     Roar Steffensen  G1
26. december  2. juledag    Georg Græsholt   G1
  

JANUAR
1. januar Nytårsdag    Roar Steffensen  G3
  Kl. 16.00 
8. januar 1. søndag efter helligtrekonger  Peter Sode Jensen   G2
15. januar 2. søndag efter helligtrekonger  Georg Græsholt  G1
15. januar 2. søndag efter helligtrekonger
  Evangelisk Alliance bedeuge afslutningsgudstjeneste kl. 14.00  
22. januar 3. søndag efter helligtrekonger  Roar Steffensen   G2
29. januar Sidste søndag efter helligtrekonger Roar Steffensen   G3 
          

FEBRUAR
5. februar Søndag septuagesima    Roar Steffensen  G1
12. februar Søndag seksagesima   Georg Græsholt  G2

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


