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Nymarksvej 3. 7200 Grindsted

info@vestermarkskirken.dk
Vestermarkskirken.dk
Facebook.com/vestermarkskirken

Bank: Den Jyske Sparekasse
Konto nr. 8210 0740002341
Mobilepay 41220

Præst Charley Stephansen
Tlf. 2588 3386.
charley@vestermarkskirken.dk

Praktisk koordinator Gitte Johansen
Tlf. 2896 11440.
cafe@vestermarkskirken.dk

Børne og familiemedarbejder Mette Sloth
Tlf. 2089 0655
mette@vestermarkskirken.dk

Formand Marien van Beest
Tlf. 2231 6041
marien@vestermarkskirken.dk

Regnskabsfører Kirsten Dam
regnskab@vestermarkskirken.dk

Omsorgsarbejdet Britta Kristensen
Tlf. 5042 5228.
omsorg@vestermarkskirken.dk

Bønnekæde Tove Andersen
Tlf 5313 0535.
tovejulandersen@gmail.com

Formand for Børne & Ungdomsarbejdet
Lisbeth Christensen
Tlf. 2344 9009.
bus-formand@vestermarkskirken.dk

Gospelkoret Lene Terkelsen
Tlf 2982 8487.
dklenter@lego.com

International Mission Anni Schrøder
Tlf. 2266 3824.
anni@vestermarkskirken.dk

ReFo (serniorgruppe) Gert Kruse
Tlf. 3029 7742
hg.kruse@mail.dk

Søndagsbrev og nyhedsmail
Mona Bergholt
Tlf. 2073 5063
nyhed@vestermarkskirken.dk
Deadline hver torsdag kl. 12.00

KONTAKTPERSONER

Vestermarkskirkens er en åben kirke, der
byder alle velkomne. Vi er en selvstændig
kirke, der selv er ansvarlig for indhold, stil,
økonomi, ansættelser m.v.
Vestermarkskirken vil gerne kendes på
værdierne ,

, en , 
 og at være .

Vestermarkskirken har samme
trosbekendelse som folkekirken og
samarbejder med de øvrige kirker i
Grindsted og omegn. Vi har som kirke et
arbejdsfællesskab med en række andre
kirker i Danmark, Det Danske
Missionsforbund. Læs mere på
missionsforbundet.dk. På verdensplan er
kirken repræsenteret i mange lande og
har et aktivt internationalt missions- og
nødhjælpsarbejde.

Vestermarkskirken ledes af et
menighedsråd på syv personer. Større
beslutninger træffes på
menighedsmøder, der afholdes 4 - 6
gange i løbet af året

Kirkemagasinet udkommer 4 gange om
året i starten af månederne januar, april,
juli og oktober.
Deadline for indlæg til Kirkemagasinet er
d. 1. i måneden før udgivelse (1. december,
1. marts, 1. juni og 1. september).

Redaktionsgruppen modtager meget gerne
konstruktive idéer og forslag til indhold,
teamer og udformning samt indlæg, der
ønskes trykt i Kirkemagasinet.

Redaktionen bag Kirkemagasinet er:
● Susanne Kortegaard

fam.kortegaard@gmail.com
● Peter Bergholt

peter@vestermarkskirken.dk
● Marien van Beest

marien@vestermarkskirken.dk
● Charley Stephansen

charley@vestermarkskirken.dk
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Dagen oprandt, hvor jeg skulle mødes med Andreas på en
dejlig eftermiddag, hvor der ikke var mange ude og fiske på
samme tid. Det skulle forhøje mine chancer for at fange en
fisk, fordi jeg har aldrig fanget en levende fisk i mit liv før.
Jeg har prøvet nogle at fiske nogle gange, men aldrig
fanget noget.

Derfor var jeg så glad for, at Andreas var der. Hvis han ikke
havde hjulpet og indført mig i fiskeriets verden, så var det
slet ikke gået. Jeg fik lov til at prøve en helt ny fiskestang
og Andreas gjorde alt forarbejdet, så jeg bare kunne gå ned
til søen og blive introduceret i at kaste krogen ud.
Alle sanser og fibre var spændt i min krop og al min
opmærksomhed gik på at få krogen langt nok ud i søen og

samtidig ikke trække den for hurtig eller for langsomt ind
igen.
Der gik ikke lang tid før rutinen begyndte at melde sig.
Kaste ud - trække ind, kaste ud - trække ind,  kaste ud -
trække ind.

Imens fiskede Andreas også og vi begyndte at tale om livet,
naturen og den ro og hvile der findes i at fiske.
Pludselig fik Andreas bid, og jeg fik lov til at trække fisken
ind. Jeg kunne mærke adrenalinen bruse op i mit indre og
den intense kamp mellem mig og fisken var i fuld gang.
Ville den få held til at løsrive sig, eller ville jeg opleve
sejrsrusen og fange min første fisk i mit liv? Ved hjælp af
Andreas lykkedes det at få den i land. En ørred på 1,15 kg.
Andreas gav den et gok i hovedet med sin sko, og så var
den fisk død.

Der er to ting, jeg gerne vil fremhæve fra den oplevelse/tur
med Andreas. For det første så tager det tid at fange en
fisk. Man skal kaste snøren ud mange gange, og det fik mig
til at tænke over hvor mange gange jeg kaster snøren ud i
mit liv i forhold til de mennesker jeg møder – altså bringe
troen på Jesus på banen i samtaler med mennesker. Hvis
snøren ikke bliver kastet ud, så bliver der ikke fanget noget
overhovedet. Der skal også tålmodighed til at fiske, men
det var fantastisk afslappende.
Jeg kan ikke tage æren for at fange fisken. Det gjorde
Andreas, men vi fiskede og fangede en ørred i fællesskab -
ved fælles hjælp.

Jeg have en fantastisk eftermiddag, fordi Andreas er flink
og rar at være sammen med. Han hjalp mig, og ved fælles
hjælp fik det hele til at lykkedes. Hvis vi ikke hjælper
hinanden, støtter hinanden, skubber hinanden og rummer
hinanden, kommer vi ikke til at opleve det fantastiske ved at
blive menneskefiskere.

Matt 4:18 Han sagde til dem: »Kom og følg mig, så vil jeg
gøre jer til menneskefiskere.«

Charley Stephansen
Præst

I sidste Kirkemagasin fortalte jeg om, at Kresten og
Andreas havde inviteret mig ud til Filskov Fiskesø for
at fiske med en krog, som hed præsten.

MED PRÆSTEN
PÅ FISKETURDEL 2
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Pele er uddannet murer og arbejder i
mindre tømrervirksomhed i Ilulissat. I
fritiden om sommeren sejler han i deres
båd og fanger fisk, sæl og fugle.

Grethe er førtidspensionist efter en
blodprop i hjernen i februar 2015. Hun
har arbejdet i alderdomshjemmet i
næsten 13 år og i børnehaven i 4-5 år.
Efterfølgende havde hun et
rengøringsfirma i 5 år indtil hun gik i
gang med uddannelse som
socialhjælper. Lige inden hun bliver
færdig med sin uddannelse, får hun en
blodprop og måtte stoppe. I sin fritid
hun tager med Pele på sejlture.

Pele fortæller:
”Ud over vores sejlture i fritiden
indspiller vi også musik, lovsange med
vores egne sange. Vi har et lille
hjemmestudie her i vores hjem.

Vi begyndte at komme til missionshuset
i Ilulissat i 1998, og kort efter begyndte
vi spille guitar til lovsange. Vi blev døbt
d. 14 april 2002.

Vi har været med i ældsterådet siden d.
5. juni 2016. I menigheden arbejder vi
med flere ting, f.eks. ledelse til
gudstjenester og bedemøder,
prædikener, samtaler i og udenfor
menigheden og lovsangsledelse”.

I sommers deltog de på sommer-
stævnet, en stor oplevelse for dem at
være samme med så mange brødre og
søstre i Jesus. De oplevede god
undervisning under stævnet, de
mærkede Guds nærvær. Varmen den
er lige på grænsen +30 grader, når man
kommer fra dem kolde verden.

Efter stævnet tog de til Grindsted
sammen med Maria og Jens Sørensen
og var gudstjeneste om søndagen i
Vestermarkskirken. Her fortalte de om
hvem de er, og sang sammen med
Margit. En gudstjeneste, hvor de mødte
mange søde mennesker.

”Vi takker jer, at I har muliggjort at vi
kan være samme jer, det takker vi
Herren for.

Vores fremtidsplaner er at bringe
evangeliet i byen, nabobyer og bygder.
Vi håber at vi kan tage på bibelskole i
danmark, så vi bliver mere udrustede til
at lede i menigheden, det har vi meget
brug for her i Ilulissat, da alle
ældsterådets medlemmer har ikke
sådan en uddannelse. Jeg håber vi får
råd til det, da det med vores indtægter
næsten er umuligt, men vi beder Herren
om det”.

På sommerstævnet 2019
havde vi i Grindsted-
gaden selskab med et
par fra Ilulissat, Grethe
og Pele Rosing. De
fortæller her lidt om
hvem de er og hvad der
ligger på deres hjerter.

HILSEN FRA
GRØNLAND
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2019/2020

Susanne Kortegaard

NIVI MARIA JUL
HANSEN

SAMUEL SCHRØDER
BRUUN

DANIEL SCHRØDER
BRUUN

ANNA REBECCA
SKODIN

JOHANNA
STEPHANSEN

CHRISTOFFER
ARENDT NIELSEN

CHRISTOFFER
RETHMEIER NIELSEN

FREDERIK
DAM

Er man så heldig at komme over i kirken om
torsdagen fra kl. 17.00 - 18.30, kan man indtil
d. 29. marts høre glade stemmer og se livlig
aktivitet af årets 8 konfirmander. Det var i hvert
fald, hvad der mødte mig, da jeg lige skulle
over at have en lille snak med de glade og
forventningsfulde unge mennesker.

De unge mennesker blev spurgt ind til, hvad
de så frem til det kommende halve år. Alle
glædede sig til at skulle lære hinanden og Gud
endnu bedre at kende og så frem til at hygge
sig sammen. De så ligeledes frem til
missionsturen til Polen og konfi´lejren lå også
ret højt på forventningsskalaen.

Der skal dog heller ikke herske nogen tvivl om,
at de også så frem til selve
konfirmationsfesten, som løber af stablen
søndag d. 29. marts 2020. Her glæder de sig
til festen og gaverne.
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Mandagsspisning Livshistorie
VI tilbyder alle helt frivilligt at

gå ind i kirkesalen efter
mandagsspisning for at høre en

spændende person fortælle lidt af
deres livshistorie.

kl. 19.00 til 19.30

Der vil være lejlighed til at stille
spørgsmål de sidste 5 min.

Tilmelding senest søndag kl. 13:00
Til Gitte Johansen på SMS 28961140
Eller mail cafe@vestermarkskirken.dk
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Der er ikke lang tid til jul, og derfor er
billetsalget til årets julekoncert i
Vestermarkskirken sat i gang. Mange
gav udtryk for en fantastisk koncert
sidste år, hvor repertoiret var bredt og
meget fint afstemt mellem solo,
fællessang, nye og gamle julesange.

Mange var glade for David med den
dybe bas, som bl.a. sang ”Jerusalem”,
så hårene rejste sig på samtlige
tilhørere, og Mads med fine lyse
tenorstemme. De er gode til at lave
flerstemmig sang, variere deres
sangvalg og repertoire, så både tiden
står stille og samtidig flyver afsted.

Musikoplevelsen bliver forhåbentlig
også i år udvidet med Jørgen Heick på
trompet og John Skou på bas, der
begge har lokale rødder og har spillet i
mange forskellige sammenhænge.

Karina, Jørgen og John har en fælles
fortid i M U K, Musikskolens
Ungdomskor, hvor Karina sang, og de
spillede i show-bandet.
De er rigtig dygtige musikere begge to,
og deres musikalske veje har krydset
hinanden gennem årene, men det er
første gang, de fem skal arbejde
sammen om en koncert, og det glæder
de sig alle meget til.

Hurtigt efter koncerten sidste år spurgte
mange, om der ikke bliver en ny koncert
i 2019 i Vestermarkskirken. Så på
baggrund af den store efterspørgsel
efter en ny koncert i de hyggelige og

varme omgivelser, som
Vestermarkskirken kan tilbyde, har vi
igen i år julekoncert. Udover koncerten
giver billetten også mulighed for at
smage på Vestermarkskirkens
velkendte kringle med kaffe.

Karina er for rigtig mange mennesker
en kendt, elsket og efterspurgt sanger
og musiker. Mange har stødt på hende
til mange forskellige arrangementer,
fordi hun de sidste mange år har levet
udelukkende af musikken. Da der ikke
tilbydes mere end 300 billetter, skal

man ikke vente for længe med at købe
billet.

Billetterne kan købes i Den Jyske
Sparekasse og på
vestermarkskirken.dk. som linker til
billetfix. Der er også mulighed for at
købe billetter hver onsdag formiddag
mellem 09.30 til 11.30 i Vestermarks-
kirken, når der er formiddagscafé.
Køber man en billet, får man en gratis
kop kaffe.
Billetprisen er 150 kroner for koncert og
kaffe med kringle.

Karina Holgersen gæster
igen Vestermarkskirken
tirsdag den 26.
November, efter at have
holdt en tætpakket og
meget anmelderrost
julekoncert i 2018.

JULEKONCERT 2019
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Denne gang har jeg kaffesnakken med Mariam, Farhan og deres to børn
Andreh og Anna. Familien er flygtet fra Syrien, og har nu boet i Sdr. Omme
i godt 3 år. De er i fuld gang med at integrere sig i Danmark.

Marien van Beest

myndighederne, hvor vi havde en kristen tolk, godkendt som
flygtninge og fik tildelt en bolig her i Sdr. Omme den 1. juni for 3
år siden.
Efter vi havde snakket om deres rejse til Danmark, begyndte vi
på vores 7 spørgsmål mens vi drak en god kop kaffe.

Hvad gør at I virkelig stortrives?
Vi stortrives med at nyde hver dag, at vi er kommet til Danmark
og ved at vores børn får lov til at vokse op i et trygt samfund,
fortæller de begge smilende.

Hvad udfordrer jer?
Når man flygter til et andet land, må man undvære sin familie,
hvilket betyder at man skal gøre alting selv. Og også det med at
lære et nyt sprog, fortæller Mariam.

I SKAL IKKE
BEKYMRE JER!

LUKAS 12.22

Mariam er i gang
med en 2-årig
uddannelse på HF
i Grindsted, og
Farhan arbejder
på en aluminiums-
fabrik i Vejle.
Men for 5 år siden
så det helt ander-
ledes ud. Mariam
og Farhan boede
med deres lille
nyfødte dreng
Andreh i deres
landsby Zedad
(200 km nord for
Libanon). De
kunne mærke
krigen mod
Islamisk Stat, og
hadet som fulgte
med mod de
kristne i deres
område.

Mariam og Farhan synes ikke der var nogen fremtid for dem og
deres dreng, og med opbakning af deres forældre flygtede de til
Danmark. Men sikke en beslutning og hvilken en rejse - først i
al hemmelighed til Libanon (200 km. på dårlige veje), så fra
Libanon med fly til Tyrkiet og bagefter med båd til Grækenland,
hvor de først skulle betale mange penge til en mellemmand for
at komme med. Rejsen gik videre fra Athen til Makadonien, til
Serbien, til Slovakiet, gennem Kroatien og Østrig til Tyskland.

Nogle af deres venner ville gerne blive i Tyskland, men Mariam
og Farhan ville gerne til Danmark eller Norge. Familiens tur
fortsatte til København, og derfra til flygtningelejren i Sandholm.
På det tidspunkt var der gået 13 dage fra de var kørt fra Zedad.
Fra Sandholm blev familien sendt til en lejr i Sigerslev og i
Toftlund i 4 måneder. I Toftlund blev vi efter en samtale med
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Hvilke ting som i møder i hverdagen kan
gøre jer glade?
Der er mange ting som gør os glade, bl.a.
at vi møder nye mennesker som holder af
os. Vi tænker på Anni og Flemming som er
som bedsteforældre for vores børn, og har
hjulpet os rigtig meget, siger Mariam og
Farhan i kor.

Hvilken begivenhed i jeres liv har haft
stor betydning for jer?
Der er flere begivenheder, siger Mariam og
fortsætter: Da vi blev gift, da vi fik vores
børn, og da vi besluttede at forlade
Syrien. Det, som var stort for mig
personligt, var at jeg gennem hele
rejsen kunne mærke Guds
nærvær, vi blev båret igennem og
især ved at læse Lukas 12, 22-34,
hvor der blandt andet står ”Vær
ikke bekymret”.

Hvad får jer til at blive ked af det
og føle afmagt?
Vi bliver ked af det, når vi savner
vores familie og vores land. Vi føler
også pres fra politikerne, når der
snakkes om flygtninge, siger
Farhan.

Hvilken karakter træk ved en
person tiltaler jer?
Vi kan godt li’, at vi kan stole på
folk, at de er ærlige, og at man er
villige til at tilpasse sig et andet
land, synes de begge to.

Hvilken slags litteratur, ud over
Bibelen, sætter I mest pris på at
læse.
Fordi jeg går i skolen, får jeg alle
mulige bøger at læse, svarer
Mariam. Men vi læser netop meget
i Bibelen for at lære Gud endnu
bedre at kende.

Mens vi taler om Bibelen, spørger
Farhan mig, om jeg er klar over at
denne by, Zedad i Syrien hvor vi er
fra, er blevet nævnt to gange i
Biblen? Det er i 4. Mosebog 34, 7-9
og i Ezekielsbog 47, 15-17. Prøv at
læse det.

Det er på tide at vi afslutter vores
kaffesnak. Mariam skal i skole
dagen efter, og Farhan står tidlig
op for at køre til hans arbejdsplads
i Vejle.

For mig var det en
fantastisk oplevelse at
lære Mariam og Farhan
bedre at kende
igennem
kaffesnakken.

Hils på dem når i
mødes i kirken.
Og vi ønsker dem
Guds velsignelse
over deres liv her i
Danmark.

22

Entré
50 kr.

Inklusiv
kaffe og kage

Torsdag d. 31. oktober
kl. 19.00

Nymarksvej 3 - Grindsted

Keld Telin
Keld Telen behøver ingen introduktion,
men er uddannet skolelærer og været
ansat på Vestre skole fra 1970 til 2007.

Han har været med fra starten af
Grindsted Musikskole i 1977 og var ansat
indtil 2017

Keld har komponeret mange sange, hvor
en af dem er kommet med i
højskolesangbogen.
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Sommerferie
Kids Fun

I slutningen af skolernes sommerferie var der igen i år
Sommerferie Kids Fun for alle børn op til 5. Klasse.
2 dage spækket med nørdede og kreative aktiviteter,
konkurrencer, leg, bål og god mad.

Der var mellem 60 og 80 børn og voksne hver dag, heraf
en del børn, der ikke deltager i nogle af
Vestermarkskirkens faste ugentlige aktiviteter for børn og
teenagere.

Med aktiviteterne fik de deltagende, ud over nogle timer i
godt selskab, mulighed for at ”smage” på aktiviteter med
afsæt i at være spejder. Der var også mulighed for at køre
virituel gokart via en skærm og høre en masse om det at
køre gokart i Vestermarkskirkens Gokartklub. Og ikke

mindst var der godt mulighed for de
kreative at fabrikere mange
forskellige ting som de kunne tage
med hjem.

Alt i alt 2 fantastiske gode dage, der helt sikkert vil blive
gentaget næste sommer.

NY ANSÆTTELSE I VESTERMARKSKIRKEN
Før sommerferien valgte menighedsrådet i
Vestermarkskirken at opslå en lønnet stilling
som administrativ koordinator, en stilling
med fokus på kommunikation og
koordinering. Blandt opgaverne er blandt
andet en tovholderfunktion på diverse
projekter og arrangementer, et fokus på PR
og kommunikation samt andre mindre
administrative opgaver.

Menighedsrådet har haft ønske om bl.a. at
kunne frigøre Charley Stephansen for nogle
administrative og koordinerende opgaver
ved ekstra aktiviteter og arrangementer.

Der er indgået aftale om ansættelse af Peter
Bergholt på 7 timer pr. uge. Peter er i
forvejen et kendt ansigt i kirken, hvor han
har været medlem siden 2002. Peter
påtager sig i forvejen nogle PR opgaver og
er desuden også en del af redaktionen bag
dette Kirkemagasin, en opgave der dog ikke
indgår i stillingen.

Det er aftalt at Peter starter op i stillingen i
løbet af efteråret når han har indgået aftale
med nuværende arbejdsgiver om en
reducering af det ugentlige timetal.



11

Konfirmanderne fra Vestermarkskirken
havde en fantastisk oplevelse i Polen
med skolebesøg, besøg på plejecentre
og i den lokale kirke.

Oplevelsen var heldigvis gensidig, fordi
17 unge og to ledere fra samme kirke,
som vi besøgte, kom på besøg i
Vestermarkskirken her sidst i august
måned. 17 timers kørsel i et stræk med
to chauffører som skiftedes til at køre.
De overnattede i kirken og vi bespiste
dem i alle 5 dage de var på besøg.

Udover at konfirmanderne mødte de
unge fra Polen igen, kunne deres
forældre også møde dem, og se de unge
mennesker som havde knyttet stærke
bånd til vores konfirmander.
De besøgte en stor kommuneskole og en
privatskole, hvor de præsenterede Polen,
sproget, maden, kulturen og landskabet
for eleverne, krydret med sang, dans og
drama.

Fra begge skoler var alle 8. klasser med
inklusiv de konfirmander som gik i
klasserne. De tog eleverne med storm og
gav slik til eleverne, hver gang de havde
et spørgsmål og til sidst legede de
forskellige lege med alle eleverne, som
bagefter sagde det havde været meget
spændende og sjovt.
Både skoleledere og lærer var meget

imponerede over de Polske unge, og de
fik lejlighed til at fortælle evangeliet uden
at de direkte forkyndte i klasserne.

Både sidst på formiddagen og om
eftermiddagen var vi på besøg på 3
plejecentre i Filskov og Grindsted, som
havde taget imod indbydelsen. Alle
steder blev teamet godt modtaget og de
spillede, sang og dansede til den store
guldmedalje. Alle steder gjorde de unge
et stort indtryk både på personale og
beboere. Et sted bad teamet endda for
en ansat, som gav to teammedlemmer
lov til at bede for hende.

Et andet plejecenter rejste en dement
kvinde sig op under lovsangene og gik
tæt på de unge, smilede og vrikkede lidt,
men var meget berørt af sangene,
selvom hun ikke forstod noget af teksten.
Bagefter fik de unge kage, kaffe og
saftevand og talte både med beboere og
personale.

Om aftenen var de med til vores
teenage samling Rizky, og dagen efter
Grow, som er vores ungdomsafdeling.
Der blev leget, snakket, lavet drama,
bedt, sunget og delt liv og fællesskab til
stor glæde for alle.

Hele lørdagen fik vi alle 17 gratis ind i
Legoland, fordi mange i menigheden

enten arbejder hos Lego, har sæsonpas
eller kontakt til Lego. De havde en
fantastisk dag med masser af solskin.

Om søndagen var de med til
gudstjenesten, hvor de delte vidnesbyrd,
spillede lovsang, lavede drama og
præsten Leszek talte på polsk med
oversættelse til dansk. En gammel
kontakt til Vestermarkskirken blev
etablevet og Danuta kørte ned fra
Holstebro for at oversætte på hele
gudstjenesten. Så kunne Polakkerne tale
frit på deres eget modersmål i stedet for
at tale på engelsk.

Når man efterrationaliserer efter sådan et
besøg har det, udover at bringe meget
velsignelse til vore unge og resten af
menigheden, også gjort at menigheden
har fået mange kontakter til nye
mennesker, som har fundet vej til
Vestermarkskirken pga. dette besøg.
Guldbageren i Grindsted sponsorerede
al brød til både morgen, middag og
aftensmad.

Det var fantastisk at kunne give disse
unge en kæmpe oplevelse, fordi næsten
alle de unge havde aldrig været uden for
Polen før, og ingen havde nogensinde
været i Danmark, men vi oplevede så
stor velsignelse af det, og det var
spændende at være med til.

BESØG FRA
MIEDZYRZEC PODLASKI
Vestermarkskirkens konfirmander var i vinterferien i år på besøg i en lille pin-
sekirke i byen Miedzyrzec Podlaski, som ligger sydøst fra Warszawa. Kontakten
var skabt gennem Euromission i Kristiansand, som sender flere kortvarende teams
ud i Europa for at evangelisere og plante nye menigheder, der hvor der er få kirker.

Charley Stephansen
Præst
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Den 16. August 2019 afholdt Gyttegård Golfklub
sponsorturnering. Her deltog 4 af kirkens medlemmer som
repræsentanter for Vestermarkskirken som et ud af 24 hold.

Kl.13.00 mødtes de 4 ved hul 16, hvor de hilste på
hinanden og ønskede god tur. Det ene slag tog det andet,
nogle slag mere heldig end andre. Hver slag talte, som hold
var det de 3 bedste som tilsammen endte med en samlet 6.
Plads.

Individuelt endte Benny Gohr med en første plads i Herre B
række med hele 41 point. Undervejs gik snakken, hvor de 4
følges, 2 og 2 holder de øje med hinandens slag. 4 små
bolde fløj rundt og skulle ende i hul på mindst mulige slag.

De 4 havde vidt forskellige handicap, som det hedder på
golf sprog. Egentlig betyder det at de er på forskelligt
niveau, men at de alligevel kan spille sammen og imod
hinanden. Fra Vestermarkskirken er vi sponsor på hul 4.

Og hvorfor så spille golf? Det er afstressende og giver
muligheder for at dele liv med hinanden. Roen, naturen,
motion og det at skulle koncentrer sig, men alligevel have
mulighed for konkurrence med sig selv og andre
medspillere.

Dagen blev afsluttet med middag i klubhuset med præmie
overraskelse og snak om dagens spil. Alt i alt en hyggelig
dag hvor TRO PÅ NOGET...... fulgte de 4 ”golfere”…

Hanna og Benny Jensen

TRO
PÅ
NOGET

Går man en tur rundt på golfbanen
ved Gyttegård Golfklub nær
Hejnsvig, vil man ved hul nr. 4 møde
et skilt med Vestermarkskirkens
logo og teksten ”Tro på noget”.
I Vestermarkskirken er der flere
medlemmer der ofte tager ud og
svinger golfkøllen.



13

Omsorgsgruppen har efterhånden været aktiv i en del år, og
der bliver taget hånd om flere ting. Gruppen består af
Charley Stephansen, Johannes Johansen, Puspa, Britta
Kristensen, Kirsten Hansen, Erna Pedersen, Inger lise
Petersen og Marien van Beest. Disse personer mødes ca. 4
gange om året for at udveksle nye tanker og idéer, samt
samle op på de tiltag, der er foregået.

For at give et indblik i vores arbejde, giver vi her et lille
indblik i omsorgsgruppens virke.

Vi har en besøgstjeneste, hvor primært ældre, som
ønsker det, kan få besøg. Vi opretter et besøgsteam på

typisk 4 personer, der på skift besøger vedkommende. Dem
som er med i besøgsteamet, behøver ikke være en del af
omsorgsgruppen.

Vi arbejder med mærkedage, hvor vi står for indsamlinger
til medlemmers konfirmation, bryllupsdage, fødselsdage
m.v. Vi besøger også folk på specielle mærkedage, en
opgave der primært ligger hos Charley, men hvis han er
forhindret, bliver det en af de andre fra gruppen.

Vi sørger for kontakt med vores unge, når de er på
efterskole.

Vi sørger for praktisk omsorg, herunder koordinering af
”Giv Grindsted en hånd” som er to lørdage om året.

Vi samarbejder med det nye frivillighedscenter, hvor
Charley og Johannes er med i bestyrelsen.

Vi samarbejder med Dansk Folkehjælp, specielt omkring
Julemarkedet, der foregår hvert år i november måned i
Vestermarskirkens lokaler.
Vi samarbejder med Kontakten i Grindsted omkring
integration af flygtninge og nydanskere.

Vi samarbejder med Rusmiddelteamet i Grindsted, hvor
vi kontakter dem i forbindelse med folk som vi møder, der
har brug for hjælp, så de kan få de rigtige redskaber til at
komme videre med deres liv.

Vi har et velkomstteam hver søndag. Vi vil gerne byde
alle velkommen når de besøger Vestermarkskirken, både
om søndagen eller når der er events i løbet af ugen.

Formålet med omsorgsgruppen er at møde og hjælpe de
mennesker som har det svært, og gennem hele vores
indsats ønsker vi at ophøje Jesu navn, fortælle evangeliet
samt gøre mennesker til Jesu efterfølger.

Jesus siger Matt 25:45 Alt, hvad I ikke har gjort mod en af
disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig!

Hvis I vil høre mere om omsorgsteamet, så kontakt en af de
nævnte personer. Vi glæder os i teamet over alle de
mennesker som Gud vil bringe på vores vej, og vi håber at I
vil bede for os, så flere mennesker kan blive mødt.

I Vestermarkskirken vil vi gerne vise omsorg for hinanden. Men hvordan
opnår man det i praksis? For ikke at ville glemme nogen, blev der for nogle

år siden oprettet en omsorgsgruppe.

AT MØDE OG
HJÆLPE DEM DER
HAR DET SVÆRT

Marien van Beest
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Han gav os et indholdsrigt oplæg, hvor
han gjorde brug af sin uddannelse som
sociolog, til at forstå de mekanismer
der gør, at det kan være svært for os
voksne, at forstå vores børn og deres
færden på de digitale medier. Samtidig
var der også mulighed for, at børnene
fik indsigt i, hvilken tid os voksne er
vokset op i, og derfor kan have svært
ved at forstå de unges verden.

Hjernen udskiller et signalstof, der
hedder dopamin, hvilket er hjernens
egen belønningssystem. Det påvirker
bl.a. vores søgen efter og trang til mad
og socialt samvær. Det giver én en
lykkefølelse og kan skabe
afhængighed. Mange små
hverdagsting udløser dopamin, hvilket
mobiler og tablets i høj grad også gør.
Vi talte derfor om en afhængighed vi
alle - uanset alder - kunne være ramt
af. Tager man blot en dag væk fra den
digitale verden om ugen, viser
undersøgelser - heldigvis - at man
kommer ud af afhængigheden.

Børn og unge (født efter 1995) kaldes
de digitalt indfødte. De er vokset op
med mobiltelefoner og internettet i
baglommen. Det åbnede bl.a. en
samtale om, hvad et ungdomsliv og
frihed bestod af førhen, og hvad det
består af nu. Før var frihed fri fra en
voksen, hvorimod nu kræver det
voksenstyring, for at guide til at slukke
for input udefra og give tid til ro.

Lørdag d. 7. September havde Vestermarkskirkens Levende
Tro udvalg inviteret Thomas Willer til en formiddag, for at
hjælpe os med at forstå de digitale udfordringer, der er I
vores samtid. Samtidig gjorde han det tydeligt, hvor vigtigt
der er, at de voksne har kontrollen derhjemme. Susanne Kortegaard

DE DIGITALE
UDFORDRINGER
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Interesse i vores børn kræver, at vi prøver at møde dem på deres
halvdel. At vi spørger ind til vores børns liv på den digitale front. Hvem
de følger, og hvem der har gjort indtryk på dem i dag. At vi åbner op for
en samtale, for at finde ud af, hvad der rører sig i deres univers, samt
stille undrende og opklarende spørgsmål. Måske er vi voksne novicer
på området, men det er dog stadig vores ansvar, at hjælpe børnene
med at italesætte det glansbillede bl.a. instagram og facebook ofte viser
at være, samt at sikre os, at børnene ved, at der er interesse omkring
dem og deres gøren og laden.

3 værdier -3 bud -1 billede
Nærvær er så vigtigt i en familie. Derfor var der denne lørdag mulighed
for at tale om, hvornår alle i familien følte det bedste form for nærvær.
Her blev der tid til, at man sammen i hver familie talte om, hvilke 3
værdier man som familie gerne ville bygge videre på. Desuden skulle
man finde 3 digitale bud, som man skulle efterleve. Bud der skulle
understøtte de værdier, men lige havde fundet. Til sidst skulle man
prøve at finde 1 billede, der var symbolet for ens familie.
Vi ønsker som udvalg, fortsat at have fokus på dette emne, og hjælpe
hinanden til at være ansvarlige forældre/voksne og give vores børn og
unge de bedst tænkelige forudsætninger, til at begå sig i nutiden på en
sund måde.

Tirsdag d. 19. november er alle familier, enten om man var med lørdag
d. 7. september eller ej til at komme til aftenmøde fra 17.30-19.30 incl.
spisning hvor vi følger op og lærer nyt.

THOMAS WILLER
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JULEN I VESTERMARKSKIRKEN
Julemarked i samarbejde med Dansk Folkehjælp
Gratis adgang

Årets julekoncert med Karina og drengene
Entré 150 kr. - Billetter via vestermarkskirken.dk

Christmas Fun - for hele familien med aktiviteter i børnehøjde
Entré 30 kr. inkl. forfriskning

Syng julen ind i Vestermarkskirken

Julefest med udlevering af julehjælp

Julegudstjeneste

Hollandsk julegudstjeneste


