
Zions kirke Esbjerg 
 
 
Når man ser Zions sogn på et 
kort, danner sognegrænsen en 
skæg skæv geometrisk figur 
med utællelig mange hjørner. 
Sognet omfatter nemlig hele 
havneområdet lige fra 7. bassin 
helt ud til Vestkraft og kiler sig 
fra omtrent Strandby Plads til 
Jyllandsgade op til den søndre 
side af Gormsgade. 
 
 
Her bor godt 6000 mennesker, hvoraf 90% er medlemmer af folkekirken. Vi har mange 
énpersonshusstande, især unge, som ikke har stiftet familie, samt ældre, der engang har 
haft flere at leve samme med. Af indvandrere har vi flest skotter og nordmænd, nemlig folk 
med tilknytning til offshore-industrien, derimod så godt som ingen fra Balkan og 
Mellemøsten. 

 
Skolestrukturen har maget det sådan, at samtlige 
folkeskoler i sognet er nedlagt. Konfirmanderne får vi fra 
den private Esbjerg Realskole, som ligger i sognet, samt 
fra Danmarksgades skole i Vor Frelsers sogn, men hvor 
skoledistriktet for en stor del udgøres af Zions sogn. 
 
Før i tiden boede der mange fiskere i sognet. De har sat 
deres præg på liver i kirken. Tidligere druknede mange 
fiskere under udøvelsen af deres erhverv uden at blive 
fundet igen. I en lang årrække fra midten af 1930’erne indtil 
for 5 år siden holdtes nytårsdag i Zions kirke de 
landskendte mindegudstjenester, transmitteret af 
Danmarks Radio indtil 1970’erne. 
 
En måned før Danmarks befrielse i 1945 blev sognepræst 
ved Zions kirke, Poul Hans Bentzen, myrdet i sit 
soveværelse af de berygtede bande af landsforrædere, 
Peter-gruppen. Til minde om skændselsdåden indmuredes 
en mindeplade i tjenesteboligen i Stormgade. 
 

Vores kirke fik sit lidt særprægede navn, fordi biskop Gabriel Koch ved 
grundstensnedlæggelsen læste stedet fra 1.Pet. 2 om hovedhjørnestenen i Zion. På Det 
gamle Testamentes tid kaldtes templet i Jerusalem ”Zion”. Man sagde og ønskede: 
”Herren velsigne dig fra Zion”. Med Jesus Kristus er gudsdyrkelsen ”decentraliseret”, så 
hvert kristent samlingssted med rette kan kaldes et ”Zion”. 
 



Med fuld respekt for kirkens snart 100 årige historie bestræber vi os under ændrede vilkår 
fortsat på at være et samlingssted, et ”Zion”, for det døbte kristne folk i fælles tro på 
Kristus og i fælles bortsendelse til hverdagen under hans velsignelse. 
     Niels Jørgen Kobbersmed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


