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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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Med det mener jeg at vi tager nye skridt
som vi aldrig troede vi komme til at tage
og pga. kærligheden til Gud og
mennesker som bevirker at vi vil træde vi
ud i ting som lyder skørt og vanvittigt,
men ikke desto mindre viser sig at Guds
tanker og planer for os som kirke er
meget større end vi selv forestiller os.

Når du eller jeg får en mulighed for at
vokse, er der altid en vis grad af risiko
involveret. Der er bl.a. risikoen for at fejle,
når du træde ud af din
komfortzone. I det øjeblik
har du to muligheder: enten
at gå ud i tro eller blive
lammet af frygt og nægter at
flytte dig overhovedet.

Nøglen til at forhindre
lammelse er ofte at sænke
risikobjælken og give
hinanden mulighed for at
tage små spæde skridt først.
Når man først har haft
succes med baby tros skridt
så opbygges troen, så kan
du tage større skridt og
senere meget større skridt.
Hvis man gør det for hurtigt
eller føler ikke at tilliden til
den man arbejder for eller
sammen med er der for en, hvis det går
galt, så er det næsten sikkert, at man
bliver lammet af frygt eller får en dårlig
oplevelse, som gør det svært at prøve
igen.

En trapezartist i cirkus har ikke lyst til at
prøve nogle nye tricks uden at have
sikkerhedsnettet sat op under sig, men
hvis cirkusdirektøren kræver
sikkerhedsnet til nye tricks, så vil de
optrædende føle sig trygge ved nye ting
og presse sig selv lidt mere. Den
kombination af personlig tryghed og

personlige risici resulterer i, at cirkusset
kan lave et bedre show.

1. Samuel 17 ser vi et vidunderligt
eksempel på hvordan muligheden/risiko
eller frygt/tro cyklus udspillede sig i
Davids liv. Hans første mulighed var at
passe får. David var helt ung, så han var
måske lidt bange for et sådant ansvar.
Han accepterede dog risikoen og det
udviklede hans tro. Hans næste mulighed
kom i form af forsvare sig mod en bjørn.

Han tog risikoen og dræbte bjørnen, og
hans tro fortsatte med at vokse. David må
have indset, at når han trådte ud af hans
komfortzone i tro, beskyttede Gud ham.

Risikoniveauet fortsatte med at stige, og
næste gang stod David overfor en løve.
Han tog risikoen, dræbte løven, og hans
tro voksede. Til sidst en dag stod han
ansigt til ansigt med Goliat, den mægtige
kæmpe. Du ved allerede, hvordan den
historie slutter, men fortæl mig, hvordan
tror du, det kunne være afsluttet, hvis
Goliat var Davids første mulighed for løbe

en risiko? Ville han have trådt frem i tro,
eller ville han have vendt sig om og løbet
skrigende væk? Han var i stand til at
møde den tilsyneladende umulige opgave
med at dræbe Goliat med en håndfuld
sten fordi han voksede fra kravle-tro-
stadiet til gå-tro-stadiet og til sidst løbe-
tro-stadiet.

Alle har en grænse for hvor meget de er
villige til at prøve eller satse. Vores svar
på en ny udfordring eller mulighed vil ofte

blive bestemt af graden af risiko og
graden af tro og tillid. Hvis er der meget
risiko for nederlag og lidt tro, vil man ofte
undgå muligheden for vækst. På den
anden side, hvis du sænker risikoen, vil
du give muligheder for at troen og modet
vokser, så det bliver nemmere at tage
skridt i tro.

Gud udviklede troen i David ved at tage
David gennem kravle, gå og løbe faserne.
Fordi Davids tro samtidig også voksede,
blev hans evner også forbedret, og
dermed endnu bedre til løbe en risiko.

Til nytårsgudstjenesten introducerede jeg 2020 som året hvor vi kommer til at
se at troen og tilliden til Gud kommer til udtryk gennem skør og vanvittig tro.

Charley Stephansen
Præst

FRA BABY TRO
TIL SKØR TRO
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I juni 2019 blev bestyrelsen i Frivilligcenteret yderst glad, fordi
vi fik den grundfinansiering fra socialstyrelsen som er
nødvendig for at få kommunal medfinansiering. Dette til
sammen gør at man kan drive et Frivilligcenter med en ansat
centerleder. Tre måneder senere havde vi ansat Noemi
Rasmussen som centerleder.

Dette var kulminationen på 2 til 3 års arbejde for at opgradere
Frisam som havde eksisteret i næsten 20 år til et fuldgyldigt
Frivilligcenter med tilskud både fra stat og kommune. Vi var
fristet til at give op undervejs, men vi holdt ud og i dag har vi
endda været i de nye lokaler på Nymarksvej 10 et år og fået
indrettet lokalerne godt, så de passer til de hov foreningerne
har af møder på frivilligcenteret.

Johannes Johansen og undertegnede gik ind i bestyrelsen for
3 år siden fordi vi ønskede som kirke at samarbejde mere
med lokale aktører for at øge indsatsen i byen for socialt
udsatte. Sammen kan vi bedre og nå endnu længere ud med
hjælp og støtte til så mange som muligt.

Frivilligcenteret ønsker at være et ressourcecenter hvor både
frivillige og frivillige foreninger kan blive bedre klædt på til at
blive frivillige, men også for at blive bedre til at sørge for sine
medlemmer og samtidig rekruttere nye medlemmer. Vi vil
gerne være en synlig samarbejdspartner for andre aktører
som ønsker at søsætte nye initiativer og projektor gennem
vejledning, sparring og synliggørelse.

Vestermarkskirken har stor glæde af Frivilligcenteret og vice
versa. Vi skal ikke kun som kirke tage initiativ til at gøre noget
som kan gøre en forskel for andre, men lige så meget være
en del af noget som andre har iværksat. Samarbejdet med
frivilligcenteret gør at vi er synlig i byen og kommunen,
kommer ud og møder en masse nye mennesker, foreninger
og nye samarbejdspartnere.

Det er enormt spændende at være en del af. Samtidig er det
meget lærerigt, fordi i en pionertilstand lærer man samtidig
med at tage nye skridt. Sammen med bestyrelsens alsidige
erfaringer og en passioneret ildhu kommer vi videre og
udvikler både frivilligcenteret samt muligheden for at gøre en
forskel i Billund kommune.

Charley Stephansen
Præst
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Derimellem havde vi tre pakkede, effektive og gode dage i
Polen. Vi arbejdede sammen med en lokal præst fra en
protestantisk menighed, som bød os velkommen med
åbne arme.

Søndag fik vi lov at optræde med dans og drama i kirken,
hvor Charley delte Guds ord. Samme aften deltog vi et
ungdomsmøde, hvor vi igen optrådte. Efter mødet legede
vi med de polske unge, og vi fik alle et godt grin.

Efter en god nats
søvn, en lækker
morgenbuffet, et
bibelvers og power
time (mindre
gruppesamlinger
om et bibelstykke)
tog vi ud og mødte
mennesker, som
ikke kom i kirken.
Det første sted vi kom, var et center for autistiske børn.
Her var vi hovedattraktionen, hvor vi optrådte med mange
børnesange, flotte fakter og stykkerne, som vi havde
forberedt hjemmefra. De deltog glædeligt. Imens vi sang,
bagte Iris og Charley vafler til hele skolen.

Næste stop var shopping centeret, hvor vi delte flyers ud,
med en invitation til vores aftensmøde. Vi inviterede, til der

ikke var
flere
med
tomme
hænder, og vi blev meget mere frimodige i løbet af dagen.
Da vi troede, vi skulle sætte op til aftensmødet, stod vi
pludselig i en børneklub for udsatte børn. Her legede vi
med dem, og spredte glæde i deres udfordrede hverdag.
Efter mange runders stole dans og banke, banke bøf fik vi

sat op til
aftensmødet. Her
spillede vi lovsang,
viste drama stykker
og delte vidnesbyrd.
Nogle få folk fra byen
var kommet op til os,
og Guds ånd var
tydeligt til stede.

Følgende dag drog vi
ud mod nye destinationer i samme by. Vores første stop
var et plejehjem for handicappede mennesker. De
handicappede og de ældre forsøgte ivrigt at være med på
vores faktor ved børnesangene, og de var også glade for
vores dans og drama. De havde lavet et kagebord til os
som tak, så sultne blev vi i hvert fald ikke.

Fra plejehjemmet gik turen ud til en folkeskole. Efter at
have holdt et oplæg om Danmark var der også tid til at
snakke med eleverne, og vi fik også en udbredt
rundvisning på skolen. Eftermiddagen tilbragte vi i den
samme børneklub som dagen før. Aftenen mindede meget
om dagen før. Aftensmødet var spækket med lovsang,
drama og vidnesbyrd, og vi fik endda lov til at bede for de
personer, som var kommet fra byen.

På denne tur har vi alle lært, at man kan give enormt
meget, selvom man ikke nødvendigvis tror, man kan. Det
har været en velsignelse at få lov til at sprede Guds ord og
glæde i mange andres hverdag.

Konfirmanderne og os fem ledere, Charley,
Kristian, Iris, Jesper og Eileen, drog d. 7.
februar mod Polen i en minibus. Vi
overnattede i en kirke i Berlin den første og
den sidste nat på turen.

PÅ MISSIONSTUR
TIL POLEN Eileen Hope
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Det var lidt et pudsigt sammentræf, at
Charley søndag før askeonsdag,
opfordrede til faste. Kenneth valgte at
tage udfordringen op med at faste fra
sociale medier indtil påske, og med alt
det negative der har været igennem
den vej den sidste måned, må det siges
at have været rigtig berigende for os, da
jeg fulgte trop, angsten og bekymringen
over det vi pludselig stod overfor i
verden, fik ikke rod.

Det har resulteret i at den tid, vi ville
bruge på skærmen er blevet
erstattet med meget mere nærvær,
både med hinanden som familie og
ikke mindst Gud, som vi har følt en
dyb afhængighed af. Samtidig har
påskens budskab fået lov til at synke
rigtig ind i år..

Børnene har været vilde med at lege
i haven og virkelig lært at sætte pris
på hinanden og vi som forældre
føler, de har fået styrket deres
søskendebånd.
De dejlige solskinsdage har været
Guds nåde i en ellers svær tid og det
var en kæmpe velsignelse for os. Vi
følte os bare så taknemmelige, for
det sted vi bor!

Det har fået os til at tænke over
vores prioriteringer i hverdagen
fremover. Som så mange andre har
vi også fået ordnet en masse
projekter hjemme - især udenfor.

Vi har virkelig mærket Guds nåde og
nærvær i vores familie og har lært
værdien i at gå ture, med lovsang eller
en prædiken i ørerne, hver for sig. Vi
har lært at vi godt kunne give noget til
andre, uden at være fysisk til stede.

Ikke mindst har vi følt os afhængige af
vores egen daglige tid med vores Far i

Himlen, som bare hver gang lytter og
som har lovet altid at passe på os.

Vi ønsker for jer alle at I må mærke
Guds fred i hjertet og huske på hans
løfter til os.

Guds velsignelse

Birgitte og Kenneth Linde

Påsketiden i år har været noget anderledes, end vi er vant til. Helt
isoleret for os selv og uden fællesskab i kirken og familien.

VI HAR MÆRKET
GUDS NÅDE OG
NÆRVÆR
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LIVESTREAMING I
VESTERMARKSKIRKEN

Siden vores konfirmationsgudstjeneste
sidste år, hvor den også blev live
streamet på Vestre skole, har vi
arbejdet med ideen om at have live
streaming af vores gudstjenester.
Nu blev denne proces pludselig
fremskyndet gevaldigt og alle vore
lydteknikere og andre entusiaster gik i
gang med at eksperimentere med de
redskaber vi havde.

De første gange gik ikke helt så godt,
men øvelse gør mester og efterhånden
kom både billede, lyd og kulisser på
plads. Vi startede inde i cafeen, men
pga. pladsmangel og fordi vi skulle
være to meter fra hinanden, blev vi nødt
til at flytte ud i hallen.

Nu har vi haft livestreaming
gudstjenester samt en del andre
programmer gennem de sidste to
måneder og i kølvandet af denne nye
situation har vi sat lydteknikerne i
stævne for at høre lidt om deres
oplevelse med hele projektet.

Hvad har været mest spændende i
dette forløb?
Frank Engslund: Som lydmand har det
været en klar sårbar og klinisk
oplevelse, fordi alt hvad ikke fungerer
bliver afsløret med det sammen. Da vi

var inde i cafeen, så fandt vi pludselig
ud af at blæseren i projektoren larmede
rigtig meget når vi optog. Det havde vi
ikke lagt mærke til hverken til daglig
eller under optagelserne, men når det
blev sendt ud, var der en konstant
irriterende lyd. Det har været rigtig
hyggelig og spændende at være til,
fordi man hele tiden lærer noget nyt og
så skal man vænne sig til at man er

hele tiden 20 sekunder
bagefter, fordi det er
den tid det tager at
komme ud live. Derfor
skal der meget
fintuning til. Det som
også har været vigtig
for mig, er at hvordan
laver vi det så det
fornemmes ude i
stuerne eller hvor man
er, at vi er sammen. At
det er levende og det
virkelig forbinder os til
hinanden.

Vi har jo ikke haft så meget udstyr som
er nødvendigt til livestreaming, men det
at bruge det vi har på den bedste måde,
har også været udfordrende
Samtidig er det hyggeligt at mødes med
andre. Når man er meget hjemme og
ikke har kontakt
med menigheden,
så er dette lille
fællesskab meget
vigtigt.

Kristian Sloth
tilføjer også at det
er også en af
grundene til at
han er med. Der
går også lidt
længere tid inden
man går hjem,
fordi man lige

skal have
snakket lidt mere
sammen inden man går.

Både Kristian og Frank mærker tydeligt
afsavnet - at vi ikke kan mødes – at
valle aktiviteter er på standby og det
giver samtidig mulighed for at tænke:
Hvad er kirke for dig? Hvad betyder
kirken for mig? Hvorfor kommer jeg i
Vestermarkskirken? Hvad nu hvis det
skulle være sådan det næste år?

Vi er mange som er meget
taknemmelige over den indsats som
bliver gjort for at det er muligt at live
streame gudstjenester og i den
forbindelse kan vi afsløre at kirken har
indkøbt udstyr som gør at vi kan live
streame vore gudstjenester inde fra
kirkesalen lige så snart vi kan holde
gudstjenester igen.

Charley Stephansen

Siden Corona krisen brød ud har alle kirker måtte lukke deres aktiviteter
og ikke være i stand til at afholde gudstjeneste om søndagen.
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Børn kunne i en periode ikke
længere komme i skole, og mange
voksne skulle arbejde hjemmefra.
Diverse fritidsaktiviteter blev aflyst,
og alle de skønne aktiviteter i kirken
har også ændret sig til livestreaming
i stedet for fysiske møder og
samvær.

Regeringen har udarbejdet diverse
hjælpepakker for at hjælpe
Danmarks befolkning, til at komme
godt gennem denne krise. Levende
Tro udvalget fik også lyst til at lave
en slags hjælpepakke. Dog ikke en
økonomisk én af slagsen, men nogle
pakker, som kan bringe smilet frem i
familien og hjælpe familierne til at
tale om tro og påskens budskab. Det
kan nemlig være svært at skelne
dagene fra hinanden, da weekend

og hverdag falder
sammen, nu hvor
ugens aktiviteter
og vaner har
ændret sig.

Hos familien
Kortegaard blev
der ret hurtigt
plantet karse. Det
er en fast tradition
i påsken. Samtidig
er det også vildt
fascinerende at se
noget vokse frem
så hurtigt, og som
desuden smager skønt.

Da påskeugen oprandt, skulle
Påskeharen selvfølgelig lægge æg.
-Hvilket på ingen måde giver nogen

form for mening, men da der er
skrevet en hel sang om fænomenet,
så må det jo have en form for
sandhed. Her hoppede haren helt til
Grene Sande Shelterplads, hvilket er
helt forståeligt, da der her er den
fineste udsigt over hele heden. Smuk
Skærtorsdags fejring med æggeløb
og pandekagebagning ved bål
stedet.

At påsken er en vigtig og essentiel
helligdag for os kristne, er vigtigt at
fejre og gøre noget særligt ud af.
Derfor er servietterne i pakken brugt
flittigt i helligdagene. Billedet er fra
Langfredag, hvor Ejvin havde lavet
lammekølle.

Susanne Kortegaard

Efter Covid19´s indtog over Danmarks grænser og regeringens
bestemmelser om restriktioner for diverse forsamlinger, er der
rigtig mange ting, som har ændret sig.
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Vi talte om de forskellige betydninger lammet har i
påskeevangeliet -og hvordan lammets blod også
havde spillet en stor rolle i det gamle testamente.
Så små lam på servietterne og lækkert lam i
maven.

At puste æg og pynte med æg er superhyggeligt,
men umiddelbart har det ikke så meget med påske
at gøre. Grundet stenen i pakken med teksten:
”His is not here, for he has Risen, just as he said.”
fik vi i år lavet en påskedekoration. Dejligt med
påskepynt med et budskab.

Afslutningsvis er freden i det lille hjem en meget
vigtig ting. Derfor var det et fantastisk øjeblik, da
Fredspiben blev tændt og nydt af far Ejvin.

Pakken har hjulpet os til at lave nogle andre ting
sammen som familie og holdt fast i helligdagene.

Jeg sender en smuk buket, som godt nok
ikke er den flotte hvide orkide, som jeg fik fra
kirken for nylig. Den blev jeg RIGTIG glad for
og det var en dejlig opmuntring midt i den
isolerethed (næsten), vi må være i nu! Stor
tak for at I tænker på den enkelte. Vi føler os
ikke glemt
Årsagen til at det er en anden buket er at den
hvide orkide “fandt en anden adresse”
Buketten her er fra mine to dejlige børnebørn
her i byen.

I denne meget “anderledes” tid er mine
tanker og overvejelser at Gud kan vende
hjerterne til Ham i den krise, mange oplever
lige nu. Måske man finder ud af, at der er
brug for andet end det materielle og det
jordiske. Alle har jo nok dybt inde en dragelse
mod Gud/skaberen og Han kender jo ethvert
suk, der stiger op.

En stor taknemmelighed fylder mig over de
gode forhold vi har. også i erkendelsen af, at
ikke noget er en selvfølge - heller ikke troen
på Gud og på
at Jesus har frikøbt mig. og det at være en
del af et dejligt kirkefællesskab.

Lige nu bliver det forår, solen skinner fuglene
synger og træerne grønnes.

FUGLENE SYNGER OG
TRÆERNE GRØNNES

Tove Andersen
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Efter en fantastisk menighedsweekend i Kolding sidste år vil
vi gerne gentage succesen og afholde menighedsweekend
igen. Denne gang fra d. 11. - 13. september på
Sydvestjyllands Efterskole i Bramming.

Allerede nu har vi etableret et team som er i gang med at
forberedelserne. Teamet består af Kirsten Dam, Mette Sloth,
Lotte van Beest Benner, Lisa Christesen, Anne Kortegaard,
Dorthe Dam, Ejvin Kortegaard, Charley Stephansen og
Marien van Beest.

Temaet handler om ”Identitet” og vi glæder os rigtig meget
over at arbejde videre med det. Sidste år havde vi et flot antal
deltagere, men vi vil gerne at der kommer endnu flere med i
år. Så vi vil spørge dig som læser dette at fortælle det videre i
din omgangskreds.

Glæd jer sammen med os, og kom med jeres gode ideer til
os.

MENIGHEDSWEEKEND
2020

MENIGHEDSRÅDET I VESTERMARKSKIRKEN
Søndag d. 1. Marts afholdte Vestermarkskirken det årlige
årsmøde med fremlæggelse af regnskab og budget,
drøftelse af kirkens virke og visioner samt valg til
menighedsrådet.

Alle der var på valg til menighedsrådet ønskede at
genopstille og der blev ikke modtaget nogle yderligere
kandidater, hvorfor menighedsrådet fortsat består af: Ina
Christesen, Benny Gohr Jensen, Henrik Dam, Peder Vinkel,
Bo Lundgaard, Marien van Beest og Peter Bergholt.

Arbejdet i menighedsrådet har siden årsmøde været en del
anderledes grundet Corona virus. Vi har ikke mødtes fysisk
men har i stedet taget godt fat i at afholde vores møder via
Skype.
Mulighederne for god drøftelse er fortsat til stede, vi kan
holde andagt og bede sammen, vi kan hver især sidde med
vores kaffe - dog uden mulighed for at smage hinandens
medbragte kage…

Vær med til at bede for menighedsrådet det næste arbejdsår.
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Efter et årsmøde i 2019, ytrede flere af de fremmødte, at
de godt kunne tænke sig en ændring i tidspunktet og
måden der blev afholdt GROW på.
Det satte mine tanker i gang. Med stor respekt for dem der
startede GROW, før jeg overhovedet var gammel nok til at
være med, følte jeg, at det var tid til ændringer – vi er
kommet en ny flok unge i kirken, og nyt behov opstår. Jeg
valgte i november 2019 at gå en ind i GROW ledelsen, der
består af Lotte Van Beest Benner, Jesper Slob og Kristian Sloth
– en ledelse med stort arrangement, øje for nye muligheder og
masser ideer.

Den helt store ændring i GROW, er at flytte det fra hver anden
fredag, til hver tirsdag – vi var klar over at det ville være en
større opgave og udfordring at afholde det hver uge i stedet for
kun hver anden uge. Derfor så vi det også nødvendigt at lave
strukturændringer i møderne og deres indhold. Vi besluttede ret
hurtigt at alle GROW-aftnerne ikke skulle være ens. GROW-
aftnerne skulle veksle mellem socialt samvær, ud af huset,
cellegruppe/samtalegruppe og klassisk god gammel GROW.

En af de helt store ændringer er vores “ud af huset aften”. Det
bliver ca hver anden måned, som skal bruges på at besøge
nogle af “de gamle” fra meningheden. Med de aftner vil vi
forsøge at skabe en relationen til 1. og 2. generation ældre end
os, møde andres hjem, høre noget om dem og deres liv.

Forhåbentlig også lære
noget af dem og bedst
af alt få lidt lækkert
aftenskaffe. Indtil videre
har vi været så heldige
at få lov at besøge Allan
og Margit Hansen, som
åbnede deres hjem for
os nogle timer en
tirsdag aften. Aftenen
bød på lidt lovsang, en
lille andagt fra Allan,
hygge i de bløde møbler
og lækre friskbagte
boller til aftenskaffe. Vi
har også haft en social
aften, hvor vi hyggede
os med lovsang, kage

og spil. Desuden har vi afprøvet samtaleaften og klassisk
GROW-aften.

Det er lidt af tankerne bag ændringerne i GROW.
Vi er åbne for invitationer og vil gerne have en plads i jeres
forbøn.

Nyt år betyder nye ting, forandring-
er! Sådan er det også i ung-
domsarbejdet i Vestermarkskirken.
GROW, som er de unges mødest-
ed, et sted hvor vi skaber relationer
sammen og relation med Gud.

Line Lysholm

GROWI NYE RAMMER
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Sådan sang vi en sang for mange år
siden, men netop i denne Coronatid bliver
den høj aktuelt igen. Vi oplever at alt i vort
lille trygge Danmark pludselig er blevet
ændret.  Vi mødes ikke med hele familien,
vi mødes ikke i kirken, vi mødes ikke i
cafeen, mødes ikke i byen osv. og for os
som er vant til disse ting og ofte har taget
det som en selvfølge, er det svær at
undvære.

Omvendt giver det også ro til at reflektere
lidt over hvad det er der betyder noget her
i livet. Vi er mega glade for at komme i
kirken og det fællesskab vi har der er guld
værd – derfor også stor Tak til rådet og de

ansatte fordi i har tænkt på store og små
her til påske. Men er det nu bare for
bygningen, præsten, maden,
underholdningen osv. der gør at vi
kommer i netop Vestermarkskirken. NEJ,
det er i bund og grund fordi grundvolden
hedder JESUS.

Vi har netop fejret påske og hvor er vi
taknemlige at påsken ikke endte
langfredag med død og håbløshed- men
det blev påskemorgen, hvor Jesus stod op
og alt blev nyt HALLELUJA. Derfor kan vi
også juble i en Coronatid At nu ejer vi ALT
I JESUS og det holder midt i en forandret
verden

Kirstine og Ole Damgaard

RO TIL AT REFLEKTERE
Om jeg havde alt men ikke Jesus – tror du det var nok at stole på.
Kunne dette hjerte tilfredsstille med de ting som her så snart forgår
0m jeg havde alt men ikke Jesus, og hans kærlighed i liv og
O, hvorhen i hele vide verden – skulle jeg da fly i angst og nød

Vi ser os desværre nødsaget til at aflyse årets
sommerstævne efter regeringens og myndighedernes klare
udmelding mandag den 6. april vedrørende restriktioner i
forhold til Coronavirus og smittefaren.

Her blev det meddelt, at store forsamlinger som f.eks.
musikfestivaler og lignende ikke kan finde sted indtil
udgangen af august.

”Til alle jer, der har arbejdet hårdt med at planlægge
festivaler, markeder og andre store begivenheder hen over
sommeren, har jeg desværre en alvorlig melding. Forbuddet
mod store forsamlinger fastholdes til og med august”, sagde
statsminister Mette Frederiksen på pressemødet.

Vi har en tid overvejet, om det ville blive muligt og forsvarligt at
gennemføre årets stævne. Nu er afgørelsen truffet fra politisk
hold. Derfor må vi desværre meddele, at Sommerstævne 2020
i Lindenborg er aflyst.

Vi vil se frem til at mødes til et stort stævne i sommeren 2021.

På vegne af Baptisternes Børne- & Ungdomsforbund,
Missionsforbundets Børn & Unge, Det Danske
Missionsforbund og Baptistkirken i Danmark

Daniel Lundgaard, formand og Rasmus Højmark, formand
John Nielsen, missionsforstander og Torben Andersen,
generalsekretær
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Efter den spæde start i slutningen af år 2000 har arbejdet
udviklet sig og har indtil i dag hjulpet ca. 350-400 AIDS-
ramte børn med at få skolegang og uddannelse.

AIDS Care arbejder i dag 10 forskellige steder i det nordlige
Thailand og ét sted i Myanmar. Vi
hjælper i øjeblikket ca. 150 AIDS-
ramte børn og familier. AIDS
Care støtter bl.a. børnenes
skolegang og uddannelse
økonomisk. Derforuden holder vi
lørdagssamlinger med
bibelundervisning, lovsang, bøn
og leg. Besøg i hjemmene hos de
AIDS-ramte familier er en vigtig
del af AIDS Care’s arbejde. Her
får vi lov til at lytte og tage del i
de udfordringer, som en AIDS-
ramt familie har, og så får vi lov til
at bede for familien.

Arbejdet i Thailand ledes i dag af lokale medarbejdere og
volontører samt missionærer fra missionsorganisationen
OMF (som tidligere var Hudson Taylors China Inland
Mission). Hovedkontoret for AIDS Care’s arbejde er
placeret i Chiang Mai i det nordlige Thiland.
I dag er AIDS Care Danmark et missionsarbejde under
Bethaniakirken i Aalborg og Vestermarkskirken i Grindsted.
AIDS Care Danmark har sin egen styregruppe, som er
ansvarlig for arbejdet i Danmark og arbejder med
orientering og fundraising for arbejdet i Thailand.

Styregruppen har været aktiv i mange år, og har nu brug for
nye og yngre kræfter, som vil yde en indsats og være med
til præge den fremtidige udvikling af arbejdet. Så det er
måske dig, som AIDS Care har brug for?

Besøg i Thailand
Inger Lise og Mogens K.
Pedersen var i februar/marts på
tur til AIDS Care i Thailand. Her
besøgte de næsten alle de
steder AIDS Care arbejder og
var med på en lang række
husbesøg og samlinger. Det var
som altid en stor oplevelse af
se, hvor vigtigt det arbejdet er
for mange børn og deres
familier.

AIDS Care, som hjælper AIDS-ramte
børn og familier i Thailand og Myanmar,
kan i år fejre 20 års jubilæum.

AIDS CARE
Inger Lise og Mogens K. Pedersen

DU KAN GØRE EN FORSKEL!
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 Denne søndag tog jeg i stedet over i kirken for at prøve
at være med til Completorium. Et valg jeg havde taget
tidligere på dagen, selvom jeg må indrømme, at sofaens
kalden og familiens samvær, var svær at overdøve.

Jeg ankom til kirken, hvor der på døren var påsat en
seddel, som bad alle om at respektere, at der var
Completorium i kirkesalen, og man derfor skulle
respektere dette med rolig opførsel. Da jeg kom ind i
kirken, kunne jeg svagt høre stille instrumental musik.
Så var det blot at sætte sig i halvcirklen oppe foran i

kirken. Her kunne roen begynde at indfinde sig. Kl. 20
lavede Lars Axberg en meget kort intro, og så begyndte
aftenen med en vekslen med, at han læste højt, og vi
andre læste op fra et program, som alle havde fået
udleveret. Nogle gange var der blot ro til refleksion og
fordybelse over teksten eller ro til bøn og tid med Gud.

Det hele foregik i et stille tempo, som for mig styrkede

min evne til at finde roen og fordybelsen. Tidebønnen
eller nattebønnen som completorium betyder, tog ca. ½
time, og blev afsluttet ved, at man kunne gå ned og
tænde et lys, som symboliserede et kors. -et lille lys som
fik lys af et stort lys, hvilket var et smukt symbol på,
hvordan vi kan hente lys og styrke fra Jesus, som er så
meget større og besidder en uudtømmelig kilde af lys.

At jeg personligt valgte at tage til Completorium, var jeg
dybt taknemlig for. Taknemlig over, at Lars Axberg og
Hanna Jensen arrangerer dette hver anden søndag

aften. Det er en skøn måde at lytte til et skriftsted og
samtidig kun at skulle forholde sig til ens egne tanker,
Gud, bønner og finde roen både i hjertet og hjernen.

Det var en komplet afslutning på en hektisk uge for mit
vedkommende, og det bliver bestemt ikke sidste gang.
Så har du ikke prøvet dette, kan jeg kun opfordre til at
lægge vejen forbi en søndag aften.

COMPLETORIUM

Søndag aften efter aftensmaden rykkede familien
sammen i stuen for at se et Quiz-program.

VAR MED TIL AT GØRE
MIN UGE KOMPLET

Susanne Kortegaard
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Completorium er kendt fra klosterverdenens
tidebønner som den sidste bøn før natten og som
navnet antyder, afslutter eller fuldender den dagen og
gør os klar til nattens hvile. Vi ønsker at tilbyde
Completorium søndag aften hver anden uge i
Vestermarkskirken.

Målet er at skabe et trygt rum, hvor alle som har lyst
kan komme i stilhed, deltage i bønnen, reflektere over
tekstlæsningen og få tid og ro til at lytte og være i
Guds nærvær.

Her kan alle deltage på lige vilkår, programmet er fast,
bønnerne er vekselbønner fra bibelen, der vil blive
læst i kor. Der bliver skruet helt ned for tempoet og
“støjen”, så måske bliver den største udfordring at du
bliver rastløs midt i langsomheden?

Tidebønnen tager ca. 25-30 min, men når den er
færdig, vil der fortsat være stilhed og man vælger selv
hvornår man går hjem, der er mulighed for at blive
siddende, tænde et lys m.m.

Datoerne kan ses i kirkens kalender.

COMPLETORIUM
BØN OG STILHED VED
UGENS AFSLUTNING

Pris for middagen

50 kr. pr. voksen. 25 kr. for børn under 12 år.

Familiepris på 100 kr. for 2 voksne og 2 børn.

Ekstra børn 20 kr.

Forberedelsesdage uge 23 kl. 9 - 17

Der vil være opgaver som alle kan løse, f.eks: Scene, lyd,

presenninger, bænke fra gården, belysning, teltrejsning,

aktivitetsrum ryddes, rengøring, opstilling af borde og stole

m.m. Der vil være forplejning.

Kom bare de timer du kan i løbet af dagen...

Dagens taler:
Søren

Kokkenborg

Søndag d. 7. juni 2020

10:30 Gudstjeneste og Børnekirke
12:00 (Middag og kaffe)
13:00 Fælles oprydning

Vi vil nyde

fællesskabet med

hinandenog sammen

ophøje Jesus.

PINSEKIRKEN SKJERN

ØLGOD MENIGHEDSCENTER

BETANIA KIRKECENTER BLÅHØJ

VESTERMARKSKIRKEN GRINDSTED

Blåhøjvej 66, Karstoft, 6933 Kibæk

Fire kirker
mødes på

Betesda

Fællesskab
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