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Indledning; Overskriften for det hele kunne være Esbjergs bys motto: 

”Rask må det gå.” 

Tiden er kommet hvor den første beretning skal aflægges. Jeg koncentrer mig om følgende 

emner: 

 -Købet af Folkekirkens Hus og tankerne omkring indretningen 

 -Vores ansatte og frivillige 

 -Siden åbningen 18.september 

 -Modtagelsen blandt samarbejdspartnere 

 -Forretningsudvalgets arbejde herunder arbejdet med forslag til 

 vedtægtsændringer 

 -Fremtiden, kort 

Efter min beretning har jeg aftalt med husets daglige leder, Karen Gejl, at hun fortæller om 

hverdagen i huset. I store træk og hvilke planer hun har inden for den nærmeste måneder.  

Købet af Skolegade 52 og tankerne omkring indretningen                           

Første gang der blev talt om et Folkekirkens Hus i Esbjerg, blev først nævnt for halvanden år 

siden på et budgetsamråd. På det tidspunkt var et andet hus inde i billedet, som et lejemål, 

men det var for vanskeligt at nå i mål med vore ønsker og ejerne af bygningens 

forventninger. I løbet af sommeren blev vi opmærksomme på den tidligere lægebolig, 

tegnestue, kiropraktiker klinik og senest Turistkontor. Et drømmehus med sjæl og masse af 

muligheder. Et hus fra 1898, placeret midt i byens minefeltet og lige overfor byens første 

folkekirken (hvis vi ser bort fra Jerne, som lå langt uden for byen for 150 år siden). Den 

annoncerede huspris var vel høj, og derfor havde huset nok også stået til salg rimeligt 

længe. Vi fik huset til en realistisk pris, tror vi, ca. 4.5 million. På budgetsamrådet efter 

sommerferien fik alle menighedsråd, hvad de havde på ønskelisten på dette tidspunkt, og 

der blev fundet midler til køb og 1 million til istandsættelse af huset. Det er nok folkekirkens 

største og flotteste gave vi kan give hinanden og Esbjerg by i anledningen af byens 150års 

jubilæum i 2018.  

Huset blev købt, der blev fundet en dygtig ingeniør, som skulle stå i spidsen for 

renoveringen, dette blev Tage Øhlenschlæger fra Ingeniørværket og provstiudvalget gik i 

dialog med Vor Frelsers Kirkes menighedsråd, om institutionen Folkekirkens Hus kunne 

placeres administrativt under deres menighedsråd.            

Så var det ved tiden, at der skulle vælges et forretningsudvalg. Men det kunne jo først ske, 

efter der var udarbejdet vedtægter og indkaldt til generalforsamling. Nu er vi i processen, 
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hvor vi stod i januar i år, men der var ikke kommet håndværkere i gang endnu i huset. Men 

det blev besluttet på det første repræsentantskabsmøde, at provst Kræn Christensen er 

født medlem af bestyrelsen, provstiudvalget vælger en repræsentant, Vor Frelsers Sogn 

vælger et medlem. De tilknyttede sogne i provstiet vælger 4 medlemmer.                                                     

Tidligt i processen blev det besluttet, at FU købte timer hos Vor Frelsers Sogn til det 

administrative og til rengøringen af huset. Desuden er der lavet aftale med Hede Danmark i 

forhold til snerydning, hvis det skulle blive aktuelt.             

I hele ombygningsprocessen har Vor Frelsers Sogns repræsentant i forretningsudvalget, 

Bodil Ohrt, ydet en kæmpe indsats, der er blevet låst op på mange tidspunkter udover ugen, 

Bodil har holdt håndværkere på sporet, fundet frivillige, til at rydde ud i huset. Man må nok 

sige at huset blev overtaget som det stod. Det var både ude og inde, men Bodil har sørget 

for at der kom skred i tingene. Uden din indsats var vi ikke kommet så vidt, hertil kommer, 

at du har sparet en masse penge ved din egen ihærdighed og ved din flotte måde at få 

engageret frivillige. 

I må gerne give Bodil en meget fortjent hånd for sin pionerindsats for vort hus. 

På det indretningsmæssige besluttede vi, at 2 ting skulle være helt ok. Køkkenet, hvor vi har 

fået god hjælp fra Peter Petersen, Hjerting, med hensyn til indretning, og et godt, flot og 

robust toilet, med mulighed for bad og en vaskesøjle, så vintersoveposen kan blive frisk 

inden den tages i brug. Opholdsstuerne har vi ikke rørt særligt meget ved udover 

udskiftning af nødvendige døre og vinduer, og det er fuldt bevidst. Over 1.salen er taget 

blevet tæt, men ellers har vi fastholdt rumfordelingen, således at der er kontorfaciliteter til 

vore 3 faste medarbejdere og et skønt mødelokale, som også kan bruges til rolige 

aktiviteter, som f.eks. lektielæsning. Kælderen har vi valgt at få pudset gulvene og væggene. 

Vi har fået sponsoreret et bordtennisbord af De Hjemløses Venner, som vi har sat op, og 

installeret en sofa, men ellers afventer vi, at der kommer unge i huset, der har lyst til at 

indrette sig, enten med musik, pc-lokale, tegne og male lokale, eller hvad de unge 

kommende brugere ønsker. 

Vore ansatte og frivillige                                 

Reelt har vi i skrivende stund kun en ansat, vores daglige leder, Karen Gejl. Heldigvis meldte 

Dea sig som praktikant i dette semester. Dette har været en stor aflastning og medhjælp for 

Karen og os i bestyrelsen. Dea har allerede fået etableret en kreativ eftermiddag med stof, 

strikkepinde, garn, maling og pensler, det sker onsdag eftermiddag, nok mest for de mere 

stille piger. Men dem kan vi også tænke på engang imellem.                   

Karen har formået at få skabt gode og solide aktiviteter til de målgrupper som vi kan 

rumme. Vi har frivillige til at hjælpe et par formiddage, samt unge til lektiehjælp. En 

madklub med to unge tovholdere kører også i huset hver torsdag, og måske kommer en 

mere til tirsdag aften.                                                    

Vores socialpræst Inge-Lise Wenzel kommer jævnligt i huset, og når der kommer folk, der 

ønsker en snak med Inge-Lise, kontaktes Inge-Lise for en nærmere aftale.            
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Ungdomsgadepræstestillingen er netop slået op i disse uger med forventet besættelse til 

medio januar. Dette bliver godt for livet i huset, at endnu et menneske er klar til at 

iværksætte og udtænke nye projekter i huset.         

Herfra skal der lyde en meget stor ros for det arbejde, som alle jer der har jeres gang i 

huset, har udført indtil nu. Det er langt mere end vi havde turdet håbe på. Også tak fordi I 

har tænkt skævt med hensyn til Late Night og andre lignende arrangementer, og nu også 

åbent hus til advent, hvor der bliver familiehygge i huset.         

Fra starten har Forretningsudvalget valgt at købe administrativ hjælp og rengøringshjælp fra 

Vor Frelsers Sogn, det skal der bestemt også kvitteres for på denne plads. Vi har oplevet god 

hjælp og opbakning, både fra kordegnen og kollegaerne i Zions sogn og Treenigheds sogn, 

mens Vor Frelser sogn har været uden kordegn i en periode. På det seneste har 

Regnskabskontoret i Sønderris hjulpet med budget 2019, og opgørelse over renoveringens 

omkostninger. 

Siden åbningen 18.september                             

Karen havde været på studietur til et lignende hus i Ålborg inden åbningen. De beroligede 

hende og sagde, hun skulle have is i maven og meget tålmodighed, efter 6 måneder havde 

de haft 3 fast bruger. Nu har vi været i gang i snart 2 måneder. Karen og Dea har allerede 

over en håndfuld forskellige unge sårbare hver eneste uge og 5 faste brugere. Det er 

fantastisk at Guldbageren i Nørregade sponsorer det brød der skal bruges til disse brugere. 

Vi har også haft fornøjelse af at Dea havde været ude på produktionsskolen og orientere om 

huset. Medarbejderne valgte at følge op på Deas besøg, ved at komme ned med de unge 

studerende i huset i 2 hold, således at dørtrinnet blev lavest muligt for de unge. Senere har 

besøget også givet en elev mulighed for at komme i et tre ugers praktikophold i huset. 

Dette er i sig selv en lille solstrålehistorie.          

Med det antal ansatte og frivillige vi råder over, er vi nødt til at køre det lidt sikre, og 

arbejder ved alle kontakter på seriøse og varige kontakter, fremfor kun at blive et museum 

man kun besøger for en enkelt gang, og det var så det. Det er ikke meningen med 

Folkekirkens Hus. Vi vil gerne være et kendt sted, som arbejder sammen med alle de, der 

gerne vil det lidt længere og seje træk, som vi gerne vil være kendte for. 

Modtagelsen blandt samarbejdspartnere                           

Inden Karen blev ansat og i de første uger af Karen ansættelse har vi være på besøg flere 

steder, både ved kommunale institutioner og hos private organisationer. Vi har blandt 

andet været i dialog Misbrugscenteret, Borger & Arbejdsmarkeds udvalget har besøgt huset 

og efterfølgende holdt udvalgsmøde i Vor Frelsers Sognehus. Vi har også besøgt KORN180, 

Ballast og Cafe Finns, alt under KFUMs Sociale arbejde, samt Kirkens Korshærs varmestue i 

Exnersgade. Desuden har vi været inviteret med til møder omkring Medvind i Østerbyen, 

sammen med Grundtvigs, Jerne og Kvaglund sogne, vi har haft møder med lederne inden 

for byens sociale område. Kraftcenterets unge er også begyndt at komme i huset, efter 

positiv dialog med medarbejderne. Det har været dejligt at opleve, at alle kommunale 
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samarbejdspartnere gerne vil have vores halvårlige nyhedsbrev. Nr. 2 af dette er netop gjort 

klart til i dag, og det kan I få med jer hjem i aften, med de seneste opdateringer. 

100 mennesker til 2 timers åbent hus, 45 til en kold udendørs aftenkoncert med fællessange 

og i sidst uge mellem 80 og 100 til den officielle indvielse; med borgmester, biskop, provst 

og menighedsrådsformand for Vor Frelsers sogn i spidsen. Det taler sit tydelige sprog.            

I den sidste uge har vi haft besøg af 2 journalister fra Kristeligt Dagblad og Kirke.dk, 3 

indslag i Radio Syds morgenflade den 9.11., en halv side i den nye Ugeavis og endeligt et 

indslag i aften i TV-Syd. Jeg syntes også dette viser, at Folkekirkens Hus er blevet synlig i 

mediebilledet, og det er vi slet ikke færdige med. 

Forretningsudvalgets arbejde herunder arbejdet med forslag til vedtægtsændringer  I 

forretningsudvalget har vi forsøgt at dele os lidt, således at vi hver især har været optaget af 

forskellige opgaver, alle til gavn for huset: Jeg har nævnt; det med at få huset op at stå, der 

er økonomien, nogle med at skaffe og fastholde frivillige,  nogle der tænker på fonde og 

sponsorer (vi har lige modtaget 15.000 kr. fra en lokal fond til at udvikle de kreative 

aktiviteter, som Dea så småt har startet op), nogle der tænker i arrangementer, nogle der 

tænker på samtale cafeer for byens voksne, som har lyst til at komme og drøfte filosofiske 

emner fra januar. Et par i forretningsudvalget har også brugt tid og kræfter på at få nogle 

bedre og mere forståelige vedtægter end dem vi har i dag. Som I kan hører sker der en del i 

den lille organisation, der hedder Folkekirkens Hus. Jeg håber I vil tage pænt imod de nye 

vedtægter, som står for det samme, men er stort set en redaktion ændring af dem vi har i 

dag. Jeg vil gerne takke alle kollegaer i forretningsudvalget for en meget spændende og 

hektisk tid, hvor det ikke er til at forstå, at vi først startede på dette store skib i januar 2018 

for alvor, og selv om vi både har skullet færdigbygge skibet, sætte kurset og turde vove os 

ud på dybt vand, så syntes jeg vi har nået rigtigt meget, og det har vi kun fordi FU, Karen, 

Dea, frivillige, Repræsentantskabet, menighedsråd og mange kommunale og private 

organisationsfolk har givet Huset deres klare opbakning. En stor tak til jer hver især. 

Fremtiden, kort              

Vi har senere på dagsordenen et punkt om planer for den kommende tid, men inden vi 

kommer til dette. Vil jeg slutte denne beretning med at sige, at vi i forretningsudvalget, 

Karen og andre gode folk i huset, gerne vil høre om jeres tanker og ideer. Vi vil fortsat åbne 

dørene for menighedsråd, konfirmander, præster, stiftets udvalg, kommunale udvalg, støt 

en konfi-projekt og Støt en barnedåbsprojekt, Y-men, og sikkert mange andre, som vi kan 

lærer noget af at lege med, og som bakker vores arbejde op. 

Med disse ord slutter jeg min beretning, og jeg har som nævnt bedt Karen om i 5-7 minutter 

at fortælle lidt om hverdagen i huset, herefter tager vi en fælles og samlet snak omkring 

beretningerne, og vi vil bestræbe os på at svare på de spørgsmål, der kommer. Tak for 

lydhørhed.    Peter Hundebøll  

    På Forretningsudvalgets vegne 


