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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

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

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

Administrativ koordinator Peter Bergholt
Tlf. 4098 3678
peter@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

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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Krænkelseskulturen og privilegieblindhed
har gjort spørgsmål om identitet og
anerkendelse til en fast del af den
offentlige samtale. Det er godt fordi alle
mennesker har lige stor værdi og alle
skal behandles ordentlig uanset deres
mening, ageren eller udseende.

Sidst men ikke mindst er debatten om
juridisk kønsskifte taget op igen, fordi der
er et forslag fra regeringen om at det skal
være tilladt for børn at skifte cpr nummer
helt ned til femårsalderen.

Frigørelsestanken er ikke ny, men faktisk
meget gammel. Så gammel at den
allerede opstod i paradisets have hvor de
første to mennesker blev fristet til at leve
deres liv uden om Gud – uden hans
hjælp. Hvis de spiste af kundskabens
frugt, kunne de selv håndtere alle livets
udfordringer og problematikker selv uden
at blande Gud ind i det.

Meget af frigørelsesideologien er meget

optaget af at det enkelte menneske skal
være fri for medfødte samfundsmæssige
begrænsninger. Vi skal selv designe
vores tilværelse og liv uden hensyntagen
til biologi, familierelationer eller
traditioner.

Mange mennesker tænker stadig som
Adam og Eva at jeg skal skabe det
bedste liv for mig selv uden Gud og
andre skal helst blande sig uden om. Vi
skal kunne definere os selv helt fra
grunden af, fordi vi er vores egen lykkes
smed.  Erfaringer gennem historien viser
sig bare igen og igen, at det er et for stort
ansvar og opgave at pålægge et
menneske, særligt hvis det allerede skal
begynde i barndommen. Derfor ser vi
også en stigende procentdel af vore
børn, unge og voksne som bliver mere
og mere stresset, angst og rodløse, fordi
de skal konstruere deres egen
virkelighed og de selv er ansvarlige for
det. Når det ikke lykkedes, kan de ikke
pålægge andre skylden, fordi det er den

enkeltes opgave at tage ansvar for det.
Det ansvar er alt for stort for mange og
derfor bukker mange under.

Det som var meningen at skulle skabe
flere lykkelige mennesker og bedre liv,
skaber mere og mere et samfund som er
på vej til opløsning, fordi
sammenhængskraften i samfundet
risikerer at blive mindre og mindre.

Jeg mener ikke at vores køn er en social
konstruktion. Det er forestillingen om
vores køn, der er det. Vores køn er en
personlig gave, som vi har fået med
vores liv for at bruge den og vandre i
Guds tanker og planer for vores liv.

Mange af de forslag som kommer frem i
denne tid inklusiv forbud mod omskæring
af drengebørn kommer frem, fordi man
bl.a. vil forhindre omsorgssvigt, men
resultatet kan godt ende med i sidste
ende at blive det modsatte end det som
man havde til hensigt.

Vi er ikke skabt til at leve uden Gud, men
mennesket falder hele tiden for fristelsen
til at det kan godt lade sig gøre med lidt
ihærdighed og opbakning fra
befolkningen. men den opgave er alt for
stor for os mennesker til at stå alene
med.

Lad os ikke prøve at frigøre os fra Gud,
men søge nærmere ham. Han har skabt
os og skabt os til at leve i fællesskab
med ham og i dette fællesskab ligger
kimen til vores allerdybeste behov, som
vi ikke kan få dækket andre steder eller
af andre mennesker.

Frigørelsesideologien tordner frem i disse år
og det er på tide at vi prøver at give den
noget modspil iden den løber helt løbsk.
I de seneste år har flere
minoriteter i samfundet
kæmpet for at få deres
budskab spredt ud og har
lykkedes med det i stor
grad. Identitetspolitikken
har fået mere og mere plads.

Charley Stephansen
Præst

PRÆSTENS

ORD
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Flere medlemmer i Vestermarkskirken har i de senere år
været engageret i Organisationen Åbne døre, som er en
verdensomspændende organisation, som tjener, hjælper og
støtter forfulgte kristne. Vestermarkskirken stillede vores
lokaler til rådig til deres årsmøde for nogle år siden og jeg
brænder selv for at alt det arbejde som
Åbne Døre gør.

Derfor var det naturligt, da Åbne Døre
tilbød Vestermarkskirken at blive
partnerkirke, at vi skulle undersøge det
nærmere. Åbne døre har brug for
kirkelig forankring, fordi forfølgelsen af
kristne over de seneste år er øget mere
og mere. I dag oplever over 300
millioner kristne at blive forfulgt og det
tal stiger med ca. 10 millioner hvert år.

Et partnerskab fungerer bedst, når det er gensidigt og udover
at vi kan bede og samle penge ind, så får vi årligt besøg af
Åbne Døre, får informationsmaterialer og mulighed for
gæstetalere fra den forfulgte kirke.

Vi er en lille gruppe bestående af Nina
Marie Linde, Børge Jørgensen, Anneka
Slob, Lotte van Beest Benner og præsten
som skal koordinere og stå for
samarbejdet i det daglige.

Søndag den 10. januar afholder vi en
festgudstjeneste, hvor vi officielt bliver
partnerkirke og får besøg af
generalsekretæren Rene Ottesen og
nogle andre fra det danske team i Åbne
Døre.

”EN BID BRØD”
Det er besluttet at aflyse søndagsfrokosterne i kirken indtil
videre. Vi kan simpelthen ikke styre hvor mange som kommer
og stadig skabe trygge og sikre forhold under vores Corona
krise. I stedet er er den frivillige stab, som mødes hver anden
uge, kommet med forslaget, at man inviterer andre eller folk
fra kirken med hjem til frokost – ”en bid brød” den søndag, der
skulle have været kirkefrokost.

Tanken er at de gæster, man inviterer, er på besøg fra kl.
12.30-14.30 og at der i opfordringen tydeliggøres at det

handler primært om fællesskab og ikke om det helt store
frokostbord. Tanken er desuden, at hvis der sættes tid på
bliver det mere overskueligt og synligt at det ikke behøver at
vare hele søndagen. Derved tror vi flere kan både invitere,
men også tage imod en invitation.

Af hensyn til Corona er det nok bedst ikke at være flere end
5-10 mennesker samlet i hjemmene, så det stadig er trygt og
man kan holde nødvendig afstand.

Charley Stephansen
Præst
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Lørdag den 29. august løb Vital endelig
af stablen med ca. 45 deltagende som
blev undervist af John Nielsen og Ruth
Cilwik Andersen.

Denne samling var den første del på
vandring hen ad vitalitetsvejen,
Hovedfokusset på denne lørdag var at
lokalisere hvor vi er som kirke i forhold
til om mennesker som kommer i
kontakt med Vestermarkskirken får et
møde med Jesus og bliver efterfølgere
af Ham. Der var fire typer menigheder
som vi skulle forholde os til. Den
døende menighed, den kriseramte
menighed, den stabile menighed og
den sunde og missionale menighed. Da
alle deltagerne skulle sætte deres
kryds på whiteboardtavlen, blev de
allerfleste sat omkring den stabile
menighed som pil på vej hen til den
sunde og missionale menighed.

For at vi kan opnå mere vitalitet i Vestermarkskirken, som
 ikke er et mål i sig selv, men et middel mod målet skal vi
med DSB. Sagt med andre ord, så kræver det Dygtigt
lederskab, Sunde fællesskaber og Beslutsomt arbejde.

Derfor er der udpeget et vitalitetsteam som skal gå foran i
denne proces. Teamet består af: Heidi Nielsen, Henrik
Kjeldgaard, Leif Jensen, Krista Madsen, Mette Sloth, Henrik
Dam, Marien Van Beest og Charley Stephansen. Vi mødtes
første gang den 27. september sammen med John Nielsen
for at få hjælp og støtte til at gå i gang. Indtil næste år sidst i
august skal vi have fokus på kommunikation. Hvad er Vital
og hvordan får vi flere til at gribe denne proces? Der vil blive
informeret via mail, på gudstjenester, menighedsmøder,
flyers, banner og videoklip. Vi vil gerne tilbyde
smågrupperne noget materiale og oplæg som de kan
arbejde med. Vi kan gerne fokusere på bøn både i kirken og

derhjemme, men også i arbejdsgrenene. Vi kan ikke kun
gøre dette i egen kraft, men har brug for Guds indflydelse,
berøring, visdom og ledelse.

En af de første ting vi skal tage hul på, er at skabe en
relationspagt i fællesskab. Denne aftale handler om
hvordan vi skal taler sammen, hvordan vi behandler
hinanden både når det går godt, men i høj grad også når vi
er uenige. Hvad er det for nogle kendetegn som vi ønsker at
vores fællesskab skal synliggøre ind ad til, men også
udadtil.

Vi håber at alle får et større forståelse af vital og få lyst til at
hoppe med på vognen og den rejse som vi har taget hul på
som menighed. Det bedste resultat kommer altid når flest
mulige er med og har ejerskab af forløbet og de opgaver vi
skal løse i fællesskab.

Vital er en del af Missionsforbundets Vision 2022 som omhandler menigheds-
udvikling, som netop har fokus på menigheder som lever og vokser.

Charley Stephansen
Præst
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Vi vil på mange forskellige måde, kommer rundt
om emnet ”Den gode samtale” – MEN ikke mindst
opmuntre og styrke hinanden til at tage snakke om
tro og liv i familien eller hvor det nu måtte være.

I den tid, som vi er midt i lige nu, hvor vi alle
sammen får inputs fra mange impulser. Bare
tænkt hvad tjekker og ser du lige når du tager din
mobil i hånden. 12 Mange ting som vil forstyrre os
i vores hverdag, som til tider faktisk stjæler tiden til
den gode samtale eller gør os berøringsangst for
det at snakke om tro og liv.

Jeg tror, mange af os længes efter flere snakker
med vores børn om tro og liv. I havde dem måske
engang og tænker hvor er de blevet af.  Jeg tror, vi
alle gerne vil give troen videre til vores børn, men
det er ikke altid lige nemt.
Som en Mor har skrevet ” hvordan kan jeg være
kristne forældre på en måde, så mine børn også
ønsker at være det.”

Derfor har vi inviteret Merete Dalsgaard, projekt-
leder i Familielaboratoriet. Hun vil komme og
holde et oplæg om det at være ”Børnefamilie i
2020”.

Merete skriver: Det handler ikke om at være den
perfekte forældre, men om at være de forældre
Gud har skabt os til at være. Hvorfor ender vi så
alligevel ofte der, hvor egne ambitioner og idealer
overstiger, hvad der er realistisk i familiens
hverdagsliv?

Hvilke udfordringer oplever du som kristen
børnefamilie i 2020?
Hvordan kan kirken støtte dig som forældre i
opgaven med at give troen videre derhjemme?
Disse spørgsmål vil vi drøfte i fællesskab med
fokus på det ærlige samtalerum, hvor hensigten
ikke først og fremmest er at dele succeshistorier,
men dele ærligt om de op- og nedture der er
forbundet med forældrerollen.

Vi glæder os rigtig meget til at få besøg af Merete
den 10. november, som vil hjælpe med at sætte
spot light på det at være børnefamilie i 2020, samt
hvordan vi støtte og hjælpe hinanden til få flere
”GODE samtaler om tro og liv” i vores familier.

I levende Tro udvalget har vi valgt at sætte
spot light på ”Den gode samtale, om tro
og liv” i familien. Der er rigtig mange ting
der spiller ind, når vi sætter spot light på
”Den gode samtale, om tro og liv”

Susanne Kortegaard
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At hygge med familien er noget af det bedste, de
fleste kender til. Personligt synes jeg, at det bedste
tidspunkt på dagen er, når vi alle sidder omkring
aftensmaden og taler sammen. Vi har i den seneste
tid afprøvet et spil, der hedder: Go´ Samtale -om
livets store/små spørgsmål. Familieudgaven af
spillet, består af 90 flot illustrerede kort, med hver
deres overordnede kategorier, samt tre spørgsmål,
der relaterer sig dertil.

At kalde Go´Samtale for et ”spil” kan skrives i gåseøjne, da
det ikke handler om at vinde eller at samle point. Selve
formålet med kortene er at få en god samtale. Man trækker et
kort ad gangen, taler om emnet og lærer derved hinanden
endnu bedre at kende. Ret simpelt kan man sige, men det er
virkelig nogle super gode samtaler, det har skabt rundt om
vores køkkenbord.

Lola Jensen skriver begejstret ”Hurra for enkle produkter med
stor grundighed i udførelsen, der kan gøre den lille forskel for

familiehverdagen og det kan samtalekortene”. Tænker hun
rammer meget præcist i sin anmeldelse, da vi ofte kan have
for travlt og ikke får prioriteret de dybere samtaler med vores
børn og ægtefælle.

Gennem spillet kommer man helt automatisk ind på emner,
som er virkelig vigtige og som ofte vil knytte et stærkere bånd
mellem os som familie. At samtale med vores børn og
ægtefælle, er jo noget af det, som de fleste af os rigtig gerne
vil. Skabe bånd, fortrolighed og mærke hvor de og vi er samt
beskrive for hinanden, hvorfor vi tænker, som vi gør, i forhold
til forskellige emner.

Selvom vi ikke har problemer med at få samtalen i
gang rundt om køkkenbordet, så er disse emner
nogle, vi ikke automatisk kommer ind på. F.eks.
HJEM. Her skulle vi bl.a. tænke over, om der var
andre steder end hjemme, vi følte os hjemme.
Meget interessante svar vi fik fra vores børn, og
som lærte os noget nyt. For os har 2 kort været fint
ad gangen. Stemningen skal være der og man skal
have ro til at lytte og til at dele.

Det er startup-virksomheden Simply Family,
bestående af Ann Charlotte Nørremark og
Johannes Thomsen, der står bag spillet. De har
bygget en forretning på dét at opfordre folk til at
snakke mere, og bedre, sammen.

Det kan desuden købes i en mindre udgave
Go´Samtale for konfirmandfamilier, hvor kortene
handler om ungdom og tro, samt i en skoleudgave.

Go` Samtale spillet
-et spil der ikke går ud
på at vinde, men
skaber rammen for
den gode samtale. Susanne Kortegaard
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Vi valgte at tage en kaffesnak. Peter bor i
Grindsted, er gift med Mona og sammen har de tre
børn. Peter er i forvejen sekretær i
Vestermarkskirkens menighedsråd og med i
redaktionen for Kirkemagasinet, så han kender
kirken rigtig godt.
En kaffesnak uden kaffe den går ikke! Vi fyldte de
første to kopper og kom i gang med det første
spørgsmål.

Hvad gør at du virkelig stortrives?
Jeg stortrives når jeg kan se at min familie har det
godt, og jeg kommer i godt humør når jeg får lov til
at være med i noget spændende.

Hvad udfordrer dig?
Jeg tænker at jeg udfordres i to retninger. En
positiv udfordring er det at vende et problem i noget
godt! På en anden måde udfordres jeg når min
familie ikke trives så godt, tænker Peter.

Hvilken ting i hverdagen kan gøre dig glad?
Det som gør mig virkelig glad er, når jeg er
sammen med Mona og børnene. Og også når
tingene lykkes for mig og resultatet er godt. Jeg er
taknemmelig for at have alle de ting som vi har
brug for! Jeg bliver også glad når jeg
møder mennesker som er begejstrede og glade på
andres vegne, siger Peter.

Den 1. januar 2020 blev Peter Bergholt
ansat i kirken som administrativ
koordinator. Så det er på tide at vi
lærer Peter lidt bedre at kende.

Marien van Beest

AT TJENE
ER EN DEL AF MIT DNA
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Hvilken begivenhed i dit liv har haft stor betydning
for dig?
Det der har haft stor betydning for mig er at opleve min
tro blive en relation med Gud, troen har altid været der
da jeg er født i et kristent hjem. Det har også haft en stor
betydning at jeg mødte Mona, at vi blev gift og da vores
børn kom til verden, smiler Peter.

Hvad får dig til at blive ked af det og føle afmagt?
Jeg bliver ked af det når mennesker som jeg holder af
ikke har det så godt, svarer Peter. Når modstand og
sygdom kan fylde for meget kan jeg blive ked af det og
påvirket, men jeg føler ikke egentligt afmagt.

Hvilket karaktertræk ved en person tiltaler dig?
Det skal jeg lige tænke over, siger Peter mens vi fylder
kaffekopperne igen. En person skal være ærlig, og der
skal være en ægte personlighed som holder 7 dage i
ugen. Det tiltaler mig også når en anden person er
rummelig og giver plads til andre, så der er plads til alle.

Hvad slags litteratur, ud over Bibelen, sætter du
højst pris på at læse?
Hmm - jeg indrømmer at jeg er ikke god til at læse bøger,
men jeg stopper ofte op når jeg læser andres reflektioner
og sætter ord på nogle tanker. Flere af disse reflektioner
finder jeg blandt andet på Facebook i nogle forskellige
grupper, blandt andet en gruppe der hedder Præsten og
Psykologen. Jeg læser også Udfordringen og selvfølgelig
Kirkemagasinet, svarer Peter.

Efter vi havde drukket lidt mere kaffe, kom vi til at snakke
om hvor dejligt det var at Peter arbejder som
administrativ koordinator, især nu hvor der er kommet så
mange nye regler efter Covid-19, og alle de ekstra ting
der skal være fokus på når vi afholder noget i kirken. Da
vi snakkede om det arbejde, som ansat men også frivilligt
som Peter laver i kirken, spurgte jeg om han kunne holde
gejsten oppe.
Der smilede Peter, og nævnte at det nok var noget DNA i
deres familie for at være med til at tjene, om det er i
Guds rige eller i andre foreningssammenhænge. Hans
forældre og hans søskende har altid gjort lidt det samme.

Efter en dejlig snak, hvor vi har fået et godt indblik i
Peters liv, vil vi til sidst ønske ham en fantastisk tid som
ansat i Vestermarkskirken. Vi skal huske at bede for ham
og hans dejlige familie for at få energi og gejst og ikke
mindst udholdenhed til at kunne tjene i Guds rige
igennem Vestermarkskirken.

AT TJENE
Kender du en som har brug

 for en hjælpende hånd?

Frivilligcenter Billund og Dansk Folkehjælp
vil i samarbejde med Vestermarkskirken tilbyde en
hjælpende hånd helt gratis og uforpligtende til enhver som
har et behov som de ikke selv kan overskue.

Måske har du selv brug for en ekstra hånd,
gerne vil tilbyde en hjælpende hånd
eller brug for mere information, så

kontakt Frivilligcenter Billund
admin@frivillig-billund.dk

Tlf. 75323261
Gratis og

uforpligtende
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MUSIKALSK
LEGESTUE

Vi har ikke været i tvivl om, at det skulle
handle om musik, da musik gør glad i
låget og musik og sang hjælper med at
huske. Prøv at tænke på en sang, du
lærte som barn - de fleste vil kunne
huske teksten.

Dorthe og Randi, er tovholdere i den
musikalske legestue. Vi var begge med
dengang småbørnsforældre satte sig i et
rum, snuppede en børnebibel, læste lidt
og sang de sange, vi lige kunne komme i
tanke om. På et tidspunkt gled dette ud
og siden har småbørnsforældre kunnet
følge gudstjenesten fra amme-rummet.
Det er man stadigvæk velkommen til,

men vi vil med
den musikalske
legestue tilbyde
en formiddag om
måneden, hvor
småbørnene er
helt i centrum.

Her er det 100% på børnenes præmisser
og børn såvel som voksne har lov til
bare at komme, være og hygge. Vi
sidder på måtter langs vægen, dvs.
nogle børn kravler rundt. Vi synger med
rasle-æg, fagter, fingerdyr osv. Hver
gang hører vi en kort bibelhistorie.

Børnene har selv madpakker med, som
spises når der er behov (det vurderer
forældrene) Når vi ikke kan huske eller
orker at synge mere, er der fri leg. Vi har
bla. en kasse med Lego Primo inkl.
togvogne, som er et stort hit. Under den
frie leg vænner børnene sig til hinanden.
Vi håber, at den musikalske legestue
også kan være med til at skabe grobund
for nye, gode venskaber.

Vi mødes i den musikalske legestue hver
den første søndag i F1 kl. 10.30 (F1 er
første rum til højre i fløjkøkkenet i
Vestermarkskirken, Nymarksvej 3 i
Grindsted).

Alle småbørn 0-4 år med forældre og
søskende er velkomne.
Er dit barn ikke selv i målgruppen, så
overvej om du kender nogen, som er.

Vi glæder os til at se jer.

Vi har i børnekirken igennem flere år
ønsket os et tilbud til de mindste i
kirken. På et møde i børnekirken før
sommerferien, blev vi enige om, at
nu skulle det være slut med snakken,
nu var det tid til at åbne pakken.

- ET NYT TILBUD I VESTERMARKSKIRKEN

FOR 0-4
ÅRIGE

Dorthe Dam og
Randi Hovgaard
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Konfirmanderne er Ida Lessmann Hansen, Emil Lysholm
Christensen, Ruben Rossander Sloth samt Filip Christian Schmidt
Belland.

De vil blive undervist af kirkens præst Charley Stephansen samt
Mette Sloth og Leif Jensen.
De glæder sig rigtig meget til dette forløb. Konfirmandlejren og
fællesskabet står meget højt på forventningslisten for dem alle fire.
Desuden glæder de sig til at lære meget mere om Gud, og at deres
tro bliver endnu mere personlig. At holdet består af tre drenge med
meget energi, bliver meget interessant, lyder det fra Ida. Der er en
super god stemning i gruppen, så det bliver ganske sikkert nogle
spændende og humørfyldte torsdag eftermiddage i kirken det næste
halve år.

Festgudstjenesten med frikirkelig konfirmation afholdes
søndag d. 11. April 2021 kl. 10.30.

Så er der endnu engang begyndt et
forventningsfuldt hold konfirmander. Dette efterår
og foråret 2021 er der tale om 4 skønne teenagere.

Susanne Kortegaard
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JULEN I VESTERMARKSKIRKEN

Søndag d. 13. december byder vi igen velkommen til
at synge julen ind. En tradition vi i Vestermarkskirken
har haft gennem flere år, hvor kirkens mange
musikalske kræfter står sammen om at lave en
hyggelig, festlig og forventningsfuld eftermiddag hvor
julestemningen helt sikkert vil brede sig.

I år vil denne eftermiddag med stor sandsynlighed
blive afviklet i en lettere ændret udgave i forhold til de
til den tid gældende Covid-19 retningslinjer.

Følg med på kirkens hjemmeside, Facebook og ved
opslag i kirken.

Det årlige julemarked i
Vestermarkskirken er i år aflyst da de
forskellige restriktioner i skrivende
stund gør det meget udfordrende at
afholde markedet.
Aflysningen har medfødt overvejelser
for alternative muligheder for at
indsamle de midler julemarkedet
normalt indsamler, penge der går
ubeskåret til at familier med få midler

kan ansøge om en julepakke der kan
forsøde juledagene.

Der er stor tro på at der kan blive ind-
samlet midler til julepakkerne til trods
for julemarkedets aflysning. Det gør at
den årlige julefest med efterfølgende
udlevering af julepakkerne IKKE er
aflyst. Julefesten vil blive afholdt lørdag
d. 19. december fra kl. 14.00 i
Vestermarkskirken.

Torsdag d. 24. december indbyder Vestermarkskirken til
julegudstjeneste hvor juleevangeliet vil lyde, julesalmer vil blive
sunget og julestemningen vil sænke sig.

Som noget nyt i år vil der blive afholdt to julegudstjenester kl.
13.00 og kl. 15.00. Dette gør at vi forventeligt kan imødekomme
de til den tid gældende retningslinjer i forhold til Covid-19.

Lørdag d. 26. december holdes traditionen i hævd med den
årlige Hollandske julegudstjeneste der starter kl. 11.00.
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JULEN I VESTERMARKSKIRKEN

KONCERTEN KL. 19.30 UDSOLGT

EKSTRA KONCERT KL. 16.00

16.00

Vi kan næsten ikke have en julekoncert uden
Karina og drengene i Vestermarkskirken og
selvom det er Corona tid og vi har
begrænsede pladser og skal være
påpasselige med afstand, håndsprit og ikke
samles i for store grupper, så besluttede vi os
alligevel på at slå julekoncert op.

Vi var lidt nervøse for om folk var
tilbageholdende med at købe billet, men der
gik kun 10 dage så var alle 160 billetter solgt.
Vi arbejdede med ideen om en ekstra koncert
om eftermiddagen og det blev også søsat. I
skrivende stund har vi solgt 30 billetter ud af
160 mulige.

Ud over Karina og hendes to drenge David og
Mads bliver musikoplevelsen også i år udvidet
med Jørgen Heick på trompet og John Skou
på bas som begge har lokale rødder og har
spillet i mange forskellige sammenhænge.
De er rigtig dygtige musikere begge to og
deres musikalske veje har krydset hinanden
gennem årene. Sidste år arbejdede alle
sammen for første gang og de spillede i fin
harmoni og supplerede hinanden til stor
nydelse for publikum.

I Vestermarkskirken tager vi alle restriktioner
og forbehold i forbindelse med Covid 19
meget alvorligt og tager som skrevet kun 160
mennesker ind til julekoncerten, hvor der ikke
er fællessang.

Billetterne kan købes hos Sari by Karina,
Frederiksberg Alle 8, Grindsted og på
www.vestermarkskirken.dk. som linker til
billetfix. Der er også mulighed for at købe
billetter hver onsdag formiddag mellem 09.30
til 11.30 i Vestermarkskirken, når der er
formiddagscafé.

Billetprisen er fortsat 170 kroner for koncert
og kaffe med kringle i pausen
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BANGLADESH

I Bangladesh er der nok love og regler, men ingen kender
dem. Befolkningstallet for Bangladesh er 170 millioner, i
Danmark 5,6 millioner, og Bangladesh er kun godt 3
gange større end Danmark!

Børns opvækst i Bangladesh er også meget forskellig fra
danske børn. Især børn fra den fattigste del af samfundet,
har ikke de muligheder for skolegang og en tryg opvækst,
som børn i Danmark almindeligvis har. Derfor er vi
engageret i Banglakids, en overskrift for et projekt på en
kostskole, der ligger i udkanten af en lille landsby i det
Nordvestlige Bangladesh. Børnene på kostskolen har alle
nogle særlige udfordringer familiemæssigt, hvorfor det er en
stor hjælp med en plads på kostskolen.

Desværre er alle skoler lukkede pga. Covid-19, og
regeringen har igen sat en ny dato d. 31. oktober for mulig
genåbning. Det vil så være sidste udkald for at nå og samle

eleverne, så de kan gå op til eksamen først i december. I
Bangladesh skal man bestå en prøve for at kunne rykke op i
næste klasse, og det kan blive svært for nogle med så lidt
undervisning i 2020. Skoleåret går fra januar til december.

Herhjemme arbejder bestyrelsen ufortrødent med at oplyse
om Banglakids, og vi har netop udgivet en ny folder til
uddeling. Se mere på den nye hjemmeside www.assist-

denmark.dk og klik på
Bangladeshkortet.

Har du lyst til at være med i
arbejdet for børnene i
Banglakids, det være sig
stor eller lille opgave, så sig
til. Vi kan bruge en
tovholder på hjemmesiden,
lave PR i dit lokalområde,
invitere en fra bestyrelsen
til foredrag, volontører til
f.eks. undervisning i
engelsk eller kreative fag
som musik og
håndværk/design på
kostskolen, m.v.

Kontakt gerne Anni og
Flemming Schrøder, 2266
3824 for flere informationer.

DANMARK

Anni Schrøder

Forskellen mellem Bangladesh og
Danmark er stor på næsten alle
parametre. Det siges at vi i
Danmark er et af de mest
kontrollerede folk i verden.
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Tiden nærmer sig, hvor vi skal til at tænke på at glæde hinanden med en lille
kalender- eller julegave. Fra bogsalget har vi nogle forslag og gode tilbud

Til børnene er der en magnetisk julekalender ”Juleglæde i Betlehem”. Bag
hver låge gemmer sig en figur, der knytter sig til juleevangeliet. De glade
farverige figurer i kraftig karton er magnetiske og nemme at sætte på
panoramabilledet som medfølger. Barnet kan let flytte rundt med personerne,
dyrene og englene og dermed lave sin egen julefortælling.

Vi har små kalendergaver,
f.eks. nøgleringe, halskæder
med kors, legetøj og meget
andet .

Kom ind og se vores udvalg
af børnebibler og
børnebøger, f.eks. ”Bibel for
de små” til  og ”Gud
hjælper mig” til 

MISSION JULEGAVE
I VESTERMARKSKIRKENS BOGSALG

Kirsten Jensen

Til de voksne har vi også kalendergaver f.eks.
● Nøglering med en engel til indkøbsvognen til 
● Små bøger om f.eks. fred, glæde m.fl. til 
● Krus og smykker mm.
● Vi har et godt udvalg af Willow tree engle, priser fra 

Ny optrykte bøger fra C.S.Lewis
● Det er kristendom til 
● Djævelske breve til 

Og til November kommer bogen Mirakler.

Vi bestiller gerne hjem til jer, så kom endelig ind til os i
bogsalget, åbent hver søndag efter gudstjenesten.
Bestillinger kan også sendes til Kirsten Jensen på mail
kirstenogleifjensen@gmail.com eller sms 3023 7529.
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