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KIRKE
MAGASINET
Vestermarkskirken
Nymarksvej 3
7200 Grindsted

info@vestermarkskirken.dk
www.vestermarkskirken.dk
facebook.com/vestermarkskirken

Bank:
Den Jyske Sparekasse
konto nr. 8210 0740002341

MobilePay eller Swipp 9153 8448

Vestermarkskirken er en åben kirke, der
byder alle velkomne. Det er en selv-
stændig kirke, der selv er ansvarlig for
indhold, stil, økonomi, ansættelser m.v.
Vestermarkskirken vil gerne kendes på
følgende værdier:

● Imødekommenhed
● Engagement
● Levende tro
● Sammen på vej
● Bibelsk forankring.

Vestermarkskirken har samme
trosbekendelse som Folkekirken og
samarbejder med de øvrige kirker i Grindsted og omegn. Kirken har et arbejdsfællesskab
med en række andre kirker i Danmark - Det Danske Missionsforbund. Læs mere på
www.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, som afholdes 5 - 6 gange i løbet af året.

Charley Stephansen - 9797 1917
charley@vestermarkskirken.dk

Gert Bjørsted - 6170 0504
bjorsted@gmail.com

Gitte Johansen - 2896 1140
gitte@vestermarkskirken.dk

Marien van Beest - 2231 6041
marien@vestermarkskirken.dk

Ole Jensen - 3034 3211
regnskab@vestermarkskirken.dk

Britta Kristensen - 5042 5228
omsorg@vestermarkskirken.dk

Tove Andersen - 5313 0535
tovejulandersen@gmail.com

Maria Bjørsted - 5196 6788
bus-formand@Vestermarkskirken.dk

Lars H. Skovgård - 6094 9323
laskoje@gmail.com

Anni Schrøder - 2266 3824
anni@vestermarkskirken.dk

Gert Kruse - 7529 7642
hg.kruse@mail.dk

Mona Bergholt - 2073 5063
nyhed.vestermarkskirken@gmail.com

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. decem-
ber, 1. marts, 1. juni og 1. september)

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

Redaktionen bag kirkemagasinet er:
● Peter Bergholt

peter@vestermarkskirken.dk
● Frank Engslund

frank@vestermarkskirken.dk
● Marien van Beest

marien@vestermarkskirken.dk
● Charley Stephansen

charley@vestermarkskirken.dk
● Jacob Højgaard Jensen

jhjensen91@gmail.com
● Anna Boelskifte

At lytte til Guds stemme - side 4

Ny børneklub i Vestermarkskirken - side 6

Julen i Vestermarkskirken - side 8 og 9

Kaffesnakken - side 10

En flig af himlen - side 12

Ræk ud... - side 14

G som i “gudstjeneste” - side 15
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sommer
fugle
effekten

Kan en sommerfugl, der slår
med vingerne i Brasilien,
starte en tornado i Texas?

Matematikere kalder det for ”sommerfugleeffekten”, når
begivenheder, som i udgangspunktet er ganske små og
føles lidt ubetydelige, kan ende med at få næsten
uoverskuelige følger som forårsager endnu større ting
der bliver sat i gang.
Den teori kaldes også kaosteorien, men den vil jeg ikke
komme nærmere ind på. Pointet er dog at små forskelle i

begyndelsen eller små begyndelser kan forårsage store
forskelle i slutningen.

Igennem ”sommerfugleeffekten” understreges det, at det
som vi gør eller ikke gør, forplanter sig i det uendelige.
Mange tænker ikke på at de små ting som jeg gør i

hverdagen, har ikke nogen som helst betydning. ”Jeg vil
gerne gøre en forskel” eller ”de ting som jeg gør, har
ingen indflydelse på andre”. K.E. Løgstrup har sagt ”at
hvert enkelt menneske har aldrig med et andet
menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i
sine hænder.” Derfor kan alle med små ting gøre noget
stort for andre.

Jeg holder sådan af de små ting, fordi de oftest gør den
største forskel i længden. Det er ikke de store ting som
gør forskellen, men en serie af små ting igennem hver
dag, som gør en forskel i vores eget liv og andres
menneskers liv. Jesus taler meget om at gøre brug af de
små ting, fordi i hans hænder kan de blive til noget stort.

Hvad skal vi
sammenligne Guds rige
med? Hvilken lignelse
skal vi bruge om det?
v31 Det er ligesom et
sennepsfrø: Når det
kommer i jorden, er det
mindre end alle andre
frø på jorden, v32 men
når det er sået, vokser
det op og bliver større
end alle andre planter
og får store grene, så
himlens fugle kan bygge
rede i dets skygge.«
Mark 4:30-31

Bespisningen af de
5000 mennesker ved
hjælp af en drengs
madpakke bestående af

to fisk og fem brød er også et glimrende eksempel. Hvis
drengen ikke havde givet sin ubetydelige madpakke var
miraklet ikke sket.

Lad os huske på de små ting og tro på at de kan blive til
noget stort, bare vi bliver ved med at gøre dem.

AF CHARLEY STEPHANSEN

PRÆ
ST
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En af de ting der har gjort indtryk på os
var vores oplevelse da vi besøgte Poduri,
en lille landsby ca. 45 min. kørsel fra
Onesti.

Da bilen passerede byskiltet PODURI fik
jeg et flashback til sommeren 2008 da vi
besøgte landsbyen for allerførste gang.
Aldrig før havde vi set så meget fattigdom
og så mange mennesker i nød.
Den første familie vi mødte fortalte, at de
ikke fik mad hver dag da de ikke havde
nok penge til at forsørge de 7 børn + 2
voksne. Der var heller ikke plads til dem
alle i huset. To af børnene måtte sove
hos naboen på høloftet.
”Om sommeren finder vi bær og svampe i
skoven, men om vinteren bliver børnene
nød til at gå og tigge for at skaffe til

familien” sagde moderen

med et spædbarn på armen og tårer i
øjnene. Vi besøgte flere familier den
dag… - en historie mere trist end anden.

På vej tilbage til Onesti brød Heidi i gråd.
Hun hulkede og kunne slet ikke stoppe.
”Vi bliver nød til at gøre noget for disse
mennesker” sagde hun. To dage senere
tog vi tilbage til landsbyen med en
sandwich og en kop sodavand til hver
beboer. Min bror Cornel, som i dag
arbejder i Rumænien, startede at spille på
sin guitar og folk begyndte at komme fra
alle hjørner af landsbyen. I løbet af ingen
tid var vi samlet en stor skare. En af
landsbyens herrer sluttede sig til os med
sin harmonika. Det var ubeskriveligt hvad
det skete! Folk sad lyttende på græsset
og ville ikke forlade stedet. Vi fortalte dem
om Guds kærlighed og fik lov til at bede
for landsbyen.

Da vi kom hjem til Danmark fortalte Heidi i
Vestermarkskirken om vores oplevelse i
Poduri. Med stor opbakning fra menig-
heden i Vestermarkskirken lykkedes det
at samle en nødhjælpstransport som blev
sendt til Rumænien allerede i november.
Vinteren stod for døren og vi blev nødt til
at reagere hurtigt. Vestermarkskirken var
den første der kom med nødhjælp til
landsbyen og gjorde noget for disse
mennesker.
Årene efter kom vi igen og igen…

Vi havde et ønske om at hjælpe disse
mennesker i nød, men Gud brugte
nødhjælpen for at åbne vej for evangeliet.
I dag har landsbyen fået sin kirke. Måske
ikke en helt almindelig kirke med murede
vægge og toilet indenfor, men et telt. Ja,
et rigtig stor et med plads til rigtig mange.
Takket være en menighed fra Norge har
Poduri nu fået en kirke.

Det var en ubeskrivelig stemning at
stå der for tre uger siden og
lovprise Gud sammen og tænke
på hvordan det hele startede.
Glædens tårer faldt ned af mine
kinder og taknemmeligheden fyldte
mit hjerte. Gud er fantastisk!

Det hele startede med en tanke. En
engageret menighed har støttet op
om tanken og rakt ud til mennesker i
nød, uvidende om at vi også var i
gang med at plante en kirke.

Vi er lige kommet hjem fra en dejlig ferie i Rumænien, hvor vi har nydt
tiden sammen med familien. Vi oplevede den skønne natur og var i
kontakt med mennesker, som trods fattigdom og håbløshed, bevarer
håbet og kæmper for at få en hverdag til at fungere. Man bliver så
taknemmelig for alle de ting vi har og tager for givet her i Danmark.

AF G
ABRIE

L P
ASC

U GUDS
AT LYTTE TIL

STEMME
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Unge var blevet bedt om at tilbyde sin arbejdskraft under INO
kirkernes sommerstævne. INO stævnet er et samarbejde
imellem Pinsekirken, Apostolsk Kirke og Missionsforbundet.

Da vores INO kirke i Ilulissat i nogle år har været udfordret på
”manpower”, har vi fra dansk side i de senere år trukket flere
og flere unge med op for at gøre en indsats.
Lokalbefolkningens åbenhed for evangeliet var markant høj i
efteråret 2015, hvor mange unge var draget af sted på
missionsfremstød i Grønland.
Derfor var vi spændte på at
skulle af sted igen, her i
sommerferiens første ferieuge, i
2016.

”Halleluja” som taget ud af
biblens glædesudbrudsfrase.
For når jeg tænker tilbage på
lederskabsmødet og til vi igen
var i Grønland, lå der nogle
hurtige terningekast og viljens
målrettethed. Mission handler
om viljen og troen til at træde
ind af de døre, vi tror Herren
leder os ind af. Men selvfølgelig
er der altid forhindringer og
trosspørgsmål som må stilles!

Når vi arrangerer missionsprojekter, er det derfor meget
glædeligt, når turen næsten sælger sig selv, som denne her
gjorde.
Budgetmæssigt manglede der penge og vi var presset, men
ca. en måned før afrejse, kom alle pengene ind og vi kunne
med god samvittighed rejse af sted.

Sommerferiens første uge blev en på alle måder stor oplevelse
både åndeligt og naturligt.
Vi er rigtig glade for at så mange unge, deriblandt flere
konfirmander, valgte at rejse af sted.
Åndeligt set fik vi nogle ret så stærke åndelige erfaringer
sammen.

Opgaverne de skulle bestride var praktisk hjælp,
børnepasning, madlavning, teen og ungdomssamlinger,

forkyndelse, friluftsmøder, Jesus-march, foruden hvad vi ellers
havde mulighed for at nå rent naturmæssigt i Ilulissat midt om
sommeren.

Holdet fik lov at bede med børn og unge.
En af de unge fik en oplevelse af himlen: ”Gert, himlen findes
virkelig”. Og så strålede hans ansigtsudtryk på en måde, jeg
aldrig har set i mit liv før.

AF GERT BJØRSTED

UNGDOMSPRÆ
ST
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Børneklubben foregår hver torsdag eftermiddag
fra kl. 15.30 - 17.00, hvor der i løbet af 1½ time
vil være tid til at høre historie fra bibelen,
synge, og have det hyggeligt og sjovt sammen.
Jeg ønsker, at børneklubben kommer til at

være med til at række ud til børn som ikke
kender til kirken, og bygger bro fra Kids Fun
Night. At det enkelte barn får lov til at opleve et
fællesskab som vil dem, og hvor de kan få lov
til at være sig selv. Hvor Gud kan plante et lille
frø i deres liv, og børneklubben kan være med
til, at skabe rammer hvor frøet kan få lov til at
blive vandet og passet rigtig godt på, så det
kan vokse.

Som kirke tror jeg på, at vi kan få lov til at
opleve glæde ved at række ud og dele vores
tro med børnene. For mit vedkommende er det
noget af det bedste der findes, når jeg kan få
lov til at se det enkelte

barn vokse i deres tro på
Gud.

Jeg håber også på
at børneklubben
kan blive et sted
hvor især teen-
agerne kan blive
udrustet til at
give troen
videre, både rent
praktisk, men
også ved at blive
trænet i at lære
børnene bibelvers
og meget andet.
En vigtig ting er at vi kan
række ud til børnene, med
det kan også være en måde at
række ud til hele familien på.

Jeg glæder mig rigtig meget over den store
opbakning der er til opstarten af denne
børneklub, fordi jeg ser rigtig mange fantastiske
muligheder i børneklubben, og det bliver
spændende at se hvilke planer Gud har….

Ja, mit hjerte brænder for at børn må hører om
Jesus, at de er elsket netop som dem de er.
Min bøn er at børnene må lære Jesus at
kende, vokse i deres tro og tillid til ham og at
Jesus bliver børnenes allerbedste ven og
frelser.

AF M
ETTE SL

OTH

Vestermarkskirkens Børneklub
- nyeste skud på ”stammen”...

Den 8 september står vi med
en hvis spænding og ser hen
mod døren, mon der dukker
børn op?
Der kom en, to - inden vi så os
om var der 15 børn, og
startskudet kunne lyde på
børneklubben.

Vi havde en rigtig god og
hyggelig eftermiddag sam-
men. Og vi ser frem til mange
flere af dem, sammen med de
skønne børn der dukker op.
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SYNG JULEN IND

Lørdag d. 12. november kl. 10.00 – 16.00 er der
igen julemarked i Vestermarkskirken.

Kom og mærk den hyggelige stemning på en dag,
hvor hele kirken er omdannet til markedsplads,
med mange forskellige boder, hvor der sælges
håndlavede / kreative ting, kranse, dekorationer,
honning, lys, legetøj og meget andet. Der er også
tombola med fine gevinster.

I caféen, hvor der er levende musik, kan der
købes hjemmebagte småkager, vafler og
hjemmelavet suppe. Du kan få dig en snak med
nogen af alle dem, som denne dag finder vej til
kirken.
 Spejderne sørger aktiviteter for børn, så tag hele
familien med.

Julemarkedet er arrangeret i samarbejde med
Dansk folkehjælp, og overskuddet går til julehjælp
til mindre bemidlede børnefamilier.

JULEMARKED

JULEN I VESTERMARKSKIRKEN

Søndag d. 11. december kl. 15.00 synger vi julen
ind i Vestermarkskirken. En eftermiddag i godt
selskab og med god julestemning, hvor du selv
kan medvirke ved fællessangen!

Vi har i Vestermarkskirken en stor flok børn,
unge og voksne, som er meget dygtige sangere
og musikere.

Der bliver lavet et meget afvekslende og
spændende program, som helt sikkert bliver
juletiden værdig.

Husk at sætte datoen af i kalenderen og hold øje
med opslag, der kommer.

Velkommen til store og små til den helt store
julekoncert i Vestermarkskirken,
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JULEN I VESTERMARKSKIRKEN

På vestermarkskirken.dk vil der
løbende gennem efteråret
komme opslag om julens

arrangementer, julegudstjenester
o.m.a. i Vestermarkskirken

samtidig med at hjemmesidens
kalender jævnligt bliver

opdateret.
Husk at holde øje…
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Pushpa er født katolik og kom til Danmark i oktober
1987 med hendes 4 børn. Hendes mand var kommet
året før. De flygtede fra Sri Lanka på grund af
borgerkrigen. Familien boede i Skovlund i starten og
flyttede til Grindsted i 1996.

I 2004  døde Pushpas mand, og der kom mange
udfordringer, også med hendes tro på Gud. Hun var
meget i tvivl om hun ville blive i Danmark eller om hun
skulle flytte til England i et stykke tid for at komme lidt
væk. Hun besluttede derfor at hun ville beholde huset i
Danmark og leje det ud.

Hun tog til England i 2007, og indrømmer at
beslutningen om at flytte til England ikke var den
bedste oplevelse. Alligevel var der nok en mening med
det, da det faktisk var her hun mødte en præst, som
hun havde en del samtaler med, hvorefter hun fik sin
tro tilbage.

Efter nogle år i England flyttede hun tilbage til
Danmark i 2010, hvor 3 af hendes børn stadig boede.
Hun startede herefter at komme i Vestermarkskirken
hver søndag, og blev samme år døbt.

I Vestermarkskirken har vi
mennesker fra flere forskellige
nationaliteter. Der er også
nogle fra Sri Lanka, som er en
del af vores menighed og én af
dem er Pushparani Selvarajah.
Pushpa ville gerne have en
kaffesnak om hendes liv, og
det blev til en meget
spændende snak.

JEG VED AT GUD
VELSIGNER MIG
HVER DAG
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Mens vi drak af vores kaffe, kom vi ind på
det første spørgsmål.

Hvad gør at du virkelig stortrives?
Jeg stortrives virkelig når jeg er sammen
med mine 4 børn og svigerbørn og mine
7 børnebørn og jeg elsker at lave mad,
fortæller Pushpa.

Hvad udfordrer dig?
Det der udfordrer mig er, at jeg tænker
altid på at hjælpe andre mennesker -
mere end jeg egentlig har kræfter til. Og
jeg ved også, at Gud velsigner mig, når
jeg tjener andre mennesker eller kirken.

Hvilken ting som du møder i
hverdagen kan gøre dig glad?
Jeg bliver glad når jeg møder andre
mennesker, og især når jeg er sammen
med en kvindegruppe fra kirken, hvor vi
bruger tid sammen for at bede. Men også
det at man er i stand til at hjælpe andre,
når jeg kan, fortæller Pushpa.

Hvilken begivenhed i dit liv har haft
stor betydning for dig?

Da jeg mistede min mand i 2004 var en
stor omvæltning for mig. Det var som om,
at alt blev ødelagt i mit liv. Jeg havde
utrolig svært ved at tro på Gud længere
når han gjorde det her mod mig! Der
fulgte nogle år med store udfordringer.
Men var en meget stor oplevelse da jeg
blev døbt i 2010, efter jeg havde lært og
erfaret at Jesus også døde og opstod for
mig, og at jeg altid kan finde trøst hos
ham, indrømmer Pushpa.

Hvad får dig til at blive ked af det og
føle afmagt?
Jeg føler afmagt når jeg kan se, at mine
børn og nærmeste ikke trives godt. Og
når jeg ikke ved hvordan jeg kan hjælpe
dem, udover at jeg kan lægge deres
problemer i Guds hænder.

Hvilket karaktertræk ved en person
tiltaler dig?
Det der tiltaler mig ved andre personer er
ærlighed og respekt. Og det er vigtigt for
mig at folk gør hvad de lover, svarer
Pushpa.

Hvad slags litteratur, ud over Bibelen,
sætter du størst pris på at læse?
Efter jeg er blevet døbt i 2010 har jeg kun
læst i min Bibel. Jeg synes jeg kan hente
så meget inspiration ud af den, at hver
gang jeg læser i den, viser Gud mig noget
som jeg kan bruge i min hverdag.

Efter flere kopper kaffe, og de 7
spørgsmål kom vi nærmere ind på hvad
Pushpa kunne ønske at arbejde med i
fremtiden i kirken.
Hun svarede at hun gerne vil hjælpe til
hvor hun kan i kirken, og hun ved at Gud
vil velsigne hende for det.

AF MARIEN VAN BEEST

Re-Fo udflugt d. 1. September 2016
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Anna var 98 år  og der var på den måde ikke noget
mærkeligt ved det. Hun havde levet et godt langt liv i
fællesskab med Gud og mennesker. Anna døde ikke
denne dag (hun var stadig spil-levende med glimt i
øjet, da jeg besøgte hende en fredag formiddag og
hørte hendes dejlige beretning), men fik et glimt af
hvad der venter, når dagen kommer.

Pludselig stod hun i en døråbning og så det mest
vidunderlige lys man kan tænke sig, og en blid
stemme kaldte på hende, ja hun havde aldrig hørt sit
navn blive sagt med så megen kærlighed og nåde i
tonefaldet. ”Tage?”, var hendes første tanke, men
stemmen røbede ikke hvem der talte og hun så heller
ikke nogen. Der var kun lyset, det skønneste lys hun
nogensinde havde set. "Anna", kaldte stemmen og

EN
FLIG

AF
HIMLEN

Torsdag den 5. februar 2015
blev en helt speciel dag for
Anna Boelskifte. Efter
længere tids sygdom lå hun,
stærkt afkræftet, og var
sikker på at døden var nær.

AF FRANK ENGSLUND



13

EN
FLIG

AF
HIMLEN

hun svarede: ”Jeg er på vej!” Stemmen sagde: ”Vi er mange
her, og vi er her alle pg.a. nåde.” Ordene ” vi er mange” og
”nåde ” var specielle, og Anna er sikker på, de er det vigtigste i
det budskab hendes oplevelse har givet hende.

”Mama og Papa er her også”, sagde stemmen. Anna kender
kun to mennesker hun kan huske blev kaldt for Mama og Papa.
De var et fattigt par med syv børn, der boede helt ude i sidste
klitrække i Rubjerg. De blev set lidt ned på af mange fra kirken,
for det lykkedes dem ikke altid at komme i kirke om søndagen.
Nogen syntes de var en slags ”anden-rangs-kristne”, de var i
hvert fald ikke kristne på ”den rigtige måde”. I deres hjem var
der dog på alle måder højt til loftet. Sang og musik var hverdag,
og når de blev set i kirkerne var det ofte i forbindelse med netop

noget musikalsk. Af én eller anden grund blev netop de nævnt
som de første af stemmen fra himlen. Derefter hørte Anna
navnene på alle hendes børn og svigerbørn. Dette var lidt
overraskende, da ingen af disse er døde og hun var sikker på
hun stod ved himmerigets port. ”Vi er mange”, gentog stemmen.
”Far er her også, og han er ikke syg mere”. Der var en fantastisk
fornemmelse af fred og nåde i lyset.

Anna husker en sang fra sin ungdom: ”Et kun jeg ved, det er at
nåden rækker, at Jesu blod min syndeskyld har dækket”. Anna
opsummerer hendes oplevelse: ”Nåden rækker længere end vi
forstår. Min tro er blevet styrket af den dejlige oplevelse. Der er
noget godt i vente, jeg er ikke bange."

● GLS har sine rødder funderet i de kristne
værdier og med et kirkeligt DNA i Willow Creek
Association i Chicago.

● GLS har over de seneste 21 år udviklet sig til i
2016 at række ud til 305.000+ ledere i 130
lande og bliver oversat til 52 sprog.

● GLS konferencen i Danmark blev afviklet for
godt 700 deltagere i 2015.

● Undervisningssessionerne optages på
hovedkonferencen i Chicago hvert år i august,
hvorefter konferencen transmitteres via
storskærm med HD billede- og lydkvalitet til
resten af verden.

● GLS faciliterer verdensklasse undervisere og
formidlere som f.eks. Condoleezza Rice, Jack
Welch, Patrick Lencioni, Jim Collins, Gary Hamel,
Bono (U2), Tony Blair, Colin Powell, Brené
Brown og mange flere af samme ”kaliber”. Flere
af disse navne er pensum på MBA
uddannelserne. Det er et faktum, at det ikke er
muligt at få disse verdensklasse talere til
Danmark som livetalere. Netop derfor er GLS
konferencen via storskærm med professionel
facilitering blevet en global succes.

● Programmet i Danmark indeholder typisk 9-10
storskærms-sessioner fordelt på de to
konferencedage. Derudover inviteres gerne en
eller to danske livetalere.

● GLS konferencerne er verden over primært
faciliteret for ledere i den kirkelige sektor. På
trods af denne snævre målgruppe, er GLS

vokset til at være verdens største årlige globale
lederkonference med deltagelse af ledere fra
erhvervslivet, uddannelse, NGO/ non profit
sektor, den offentlige sektor og den politiske
sektor.

● GLS er særlig kendt for at levere
ledelsesinspiration relateret til leadership mere
end management, altså med fokus på selvledelse,
en leders værdier, lederens integritet og
troværdighed, lederens evne til at skabe tillid og
motivation og en leders evne til at sætte mål og
milepæle for at fuldføre sin mission.

Der er ligeledes GLS-

konference i København

d. 28. - 29. Oktober. Der

forventes op til 10 deltagere

fra Vestermarkskirken til

konferencen i Århus.

GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT
WILLOW CREEK

4. - 5. NOVEMBER I ÅRHUS
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Den 1. april 2016 tog jeg sammen med
Sydvestjyllands Efterskoles ”Ræk ud linje”
til Nepal. Skolen har gennem nogle år
taget del i et støtteprojekt til fordel for
slumbørn og udsatte kvinder i Kathmandu.

Da vi ankom til Kathmandu, Nepals
hovedstad, blev vi modtaget med åbne
arme af Ruth Williams som står i spidsen
for projektet sammen med sin mand Brian
Williams. Vi blev indlogeret og tog hurtigt
hul på alle de oplevelser, der ventede os
de næste 10 dage. Vi fik blandt andet
æren af at lære tidligere udsatte kvinder at
kende, at besøge bjerglandsbyer hvor
beboerne aldrig havde set hvide
mennesker før, at deltage i festlige
gudstjenester som bar præg af en helt
masse glæde, og så fik vi æren af at
uddele en masse smil og kærlighed.

Alle disse oplevelse har hver især gjort
indtryk, men den oplevelse der gjorde

AF LEA VINKEL

størst indtryk på mig, var da vi besøgte et
af Kathmandus mange slumområder. Her
var det tydeligt at mærke at fattigdommen
var stor, men kærligheden var endnu
større. Vi legede lege med børnene som
absolut ikke krævede særlig meget af os,
men som skabte en kæmpe glæde hos
dem.

Mødet med Kathmandu og fattigdommen
var for mig meget overvældende. Men
endnu mere overvældende var det, at
være omgivet af kristne nepalesere der
lever et liv i konstant bøn og som føler sig
afhængige af Gud.

Disse mennesker som lever et liv uden det
mest basale men som alligevel har alt,
hvad de har brug for i form af en tro. Alt
dette har gjort mig bevidst om, at jeg, trods
alle de ting jeg har, også er afhængig af
Gud.
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Gudstjenesten er noget naturligt og
betyder meget for mig. Jeg er opvokset
med selvfølgeligheden i at tage til
gudstjeneste, men det er ikke blot en
tom tradition. Fællesskabet med mine
”trossøskende” er vigtigt, vi har noget
essentielt til fælles. Her kan jeg føle mig
tryg, og jeg kan være den, jeg er. Der er
f.eks. plads til at blive følelsesmæssigt
berørt over en ting uden, at der bliver set
skævt til én.
Jeg tilstræber at komme til gudstjeneste,
selvom jeg døjer med hovedpine, som i
perioder er værre end andre, og det kan
nogle gange ses på mig, at jeg ikke har
det så godt. Mange medvirkende på
gudstjenesten er gode til at være
jordnære og personlige i det, de deler.
Det er her, jeg mærker, at fællesskabet
er ægte.

Gudstjeneste... – vi mødes for at tjene
Gud, men lige så ofte er det Gud, der
tjener og betjener os. Gud gør os en
tjeneste. Vi tilbeder sammen. Vi er stille
sammen. Vi reflekterer sammen.
Sammen er vi stærkere.

Gudstjenester er ikke ens. Nogen gange
er der fest, sjov og ballade, andre gange

er vi stille. Der bruges forskellige udtryk
for at vise Guds kærlighed. Jeg bliver
udfordret, hvis der bliver gjort pudsige og
kreative ting. Det er godt, når der er en

rød tråd gennem gudstjenesten, og de
forskellige indslag formår at belyse
samme sag på vidt forskellige måder.

Jeg har kærlighed for det kreative og kan
godt lide sang, drama, videoklip osv.
med tilknyttet forkyndelse. Det giver mig
nogen billeder med til ugen, der kommer.
Nogen gange er det også fint blot at
sidde stille og lytte til sangene,
prædikenen og bønnerne. Pludselig er
der noget, der taler til mig og rammer
noget i min hverdag lige nu. Det sker
ikke nødvendigvis altid, men hvem har
sagt at alting skal tale lige nøjagtig til
mig. Nogle gange får jeg måske ikke så
meget hjem, men håber så, at jeg har
været med til at give andre noget.
Fællesskab og relationer virker altid
dobbelt: Vi giver og får. Derfor er det
væsentligt, at man ikke blot er
tilhører/bænkevarmer, men deltager i
bønnen og lovprisningen af Gud.

Jeg synes, det er vigtigt, at kirken bruger
resurser på at planlægge gode
gudstjenester, for vi mærker tydeligt, at
Gud er med i vores forberedelse. Nogen
gange sker det så til en gudstjeneste, at
Helligånden virker på en måde, vi slet

ikke havde forestillet os. Helligånden kan
virke lige stærkt i det planlagte som det
spontane. Længden af prædikenen,
sangene og bønnerne bestemmer ikke

om Helligånden virker. Ånden kan virke
på et øjeblik, hvis vi lader Ham komme
til.

Til efteråret vil vi lave en undersøgelse
af, hvad forskellige folk får ud af at
komme til vore gudstjenester. Vi vil
spørge om, hvad folk synes er vigtige
ingredienser i en god gudstjeneste. Vi vil
finde ca. 20 personer, både nogen der
ofte er med, og nogen som kun har
været med få gange. Det skal være
forskellige aldersgrupper, nogen der bor i
byen, nogen der bor langt væk osv. Der
bliver lavet et skema med
”hjælpespørgsmål” til dem, som deltager
i evalueringen. ”Sæt ord på din oplevelse
af gudstjenesten”.

Vi vil gerne skabe ejerskab overfor
gudstjenesten, så deltagerne får mest
muligt ud af at fejre gudstjeneste. Det
kommer der nærmere information om
senere.

Gudstjenesten kan ikke stå alene i
vores kirketilbud. Vi har behov for at
mødes på andre måder og i mindre
fællesskaber. Her er klyngerne og
fællesskabsgrupperne vigtige. Som
Tobias som 5-årig sagde, da han
mødte 2 fra kirken: ”Se mor, der går
min kirke!!” Kirken består af levende
stene - du og jeg - som i relation
med hinanden skal tjene Gud, og det
gøres jo både i det store fællesskab
og i de mindre sammenhænge.

Gudstjenesten er min ugentlige
vitaminindsprøjtning til ånd, sjæl og
legeme – er den også det for dig??

SOM I “GUDSTJENESTE”G I Vestermarkskirken har vi et G-team.
De udtænker, planlægger og evaluer-
er løbende vore gudstjenester.
Jeg besøgte Heidi Kjeldgaard, som er
en del af G-team for at spørge, hvad
hun synes er vigtigt i gudstjenesten.
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AF JACOB HØJGAARD JENSEN

DET FULDE OVERBLIK
Som børn har vi nok alle haft den følelse af urimelighed når
vores far ikke ville lade os gøre hvad vi ville. Vi forstod ikke
hvorfor han ikke bare lod os få hvad vi ønskede. Hvorfor
kunne vi ikke få slik hver aften? Hvorfor måtte jeg ikke få
den smarte luftbøsse? Hvorfor kan jeg ikke være oppe til
midnat hver aften? Vi var ikke modne eller kloge nok til at
se konsekvenserne af vores mange ønsker.

Da vi så blev ældre, eller når vi måske selv står i forældre-
rollen, kan vi pludselig give samme "urimelige" ordre til
vores børn. Vi vil dem det bedste, men det er ikke altid vi
har mulighed for at forklare sagen i dens helhed pga. vores
børns manglende overblik eller indsigt.

Når jeg beder til Gud eller ser de begrænsninger i mit liv,
kan jeg tit undre mig over hvorfor Gud ikke vil give mig hvad
jeg vil have eller hvad jeg selv syntes jeg har brug for. I mit
begrænsede udsyn kan jeg ikke forstå hvorfor han holder
mit "slik" væk fra mig. Jeg beder ham om at forklare mig
hvorfor jeg ikke må få hvad jeg ønsker, men jeg har ikke
indsigt nok til at forstå.

Som jeg har skrevet i nogle af de forrige 'Skæve Vinkler' har
Gud magten til at gøre alt. Han har skabt Universet og alle
dets love, han har endda skabt selve tiden. Han kan se

vores liv i fremtiden, som vi kan spole frem i en dvd-film.
Han kan se konsekvenserne af vores ønsker når han vil.
Han ved hvordan vi skal opdrages godt, eller sagt på en
anden måde; Han ved hvordan vores liv skal se ud, så vi er
tættest på ham.

Paulus oplevede at blive "opdraget" af Gud ved at få en
"torn i kødet" (2. Kor. 12:7), noget som umiddelbart kan ses
som uretfærdigt idet det gør Paulus' liv mere besværligt,
men dette fik Paulus til at være forblive ydmyg og tæt på
Gud.

Vi bør stole på Gud, han som er den eneste med det fulde
overblik fra hans overnaturlige position, og som lover os det
bedste da vi hans børn. På trods af vores modgang eller
begrænsninger, kan vi stole på at Gud har styr på det.
Grundene til Guds "Manglende" indgriben kan jo være
uendelig mange, det kan være en vigtig læresætning i vores
liv, det kan være en måde at forblive tæt på Gud eller det
kan blot være at Gud endnu ikke har fjernet det fra os
endnu.

Som en tilføjelse til vores personlige bøn kunne vi fint tilføje:
"Gør ikke hvad jeg vil kære Gud, men hvad du vil".


