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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.
gitte@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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Modløshed er meget velkendt for
mange mennesker i forskellige perioder
af livet. Du kan endda være modløs, når
du læser denne artikel.
Ved du, hvor ofte jeg har oplevet
modløshed? Du vil blive overrasket over
antallet! Så her er, hvad jeg har lært om
at kæmpe mod modløshed:

Der er 4 årsager til modløshed

# 1 Årsag - Træthed
Når du er fysisk eller følelsesmæssigt
opbrugt, er du meget modtagelig over
for modløshed, der er smittet af
modløshed. Dine forsvar er sænket,
og tingene kan virke mere mørke,
end de virkelig er. Dette sker ofte,
når du er halvvejs igennem et stort

projekt, og du bliver træt.

# 2 Årsag - Frustration
Når ufærdige opgaver hober sig op, er det naturligt

at føle sig overvældet. Og når dagligdagsting eller det
uventede afbryder dig og forhindrer dig i at udføre det,

du virkelig skal gøre, kan din frustration nemt blive til
modløshed.

    # 3 Årsag - Fejl
Nogle gange falder dine bedste planer til
jorden, projektet kollapser, aftalen
aflyses, ingen møder op til arrangementet.

Hvordan reagerer du? Åbner du op for selvmedlidenhed?
Klandrer du andre? Som en mand sagde, "Når jeg tror, jeg kan
få enderne til at mødes, så flytter nogen enderne!" Det er
frustrerende!

# 4 Årsag - Frygt
Frygt står bag meget mere modløshed, end vi gerne vil
indrømme. Frygten for kritik (hvad vil de tænke?), frygt for
ansvar (hvad hvis jeg ikke kan klare det her?), og frygten for
fiasko (hvad hvis det mislykkedes?) kan skabe grobund for
modløsheden.

4 ting som kan kurere modløshed

Der er en fascinerende historie i Bibelen om, hvordan en mand,
som hedder Nehemias, mobiliserede alle indbyggerne i
Jerusalem til at genopbygge muren rundt om hele byen.
Halvvejs igennem projektet blev borgerne afskrækket og
ønskede at give op på grund af de fire årsager, jeg har
beskrevet.
Her er, hvad Nehemias lærte om at besejre modløshed:
Nehemias 4:13-16 Og jeg sagde til de fornemme og fyrsterne
og til resten af folket: »Arbejdet er stort og omfattende, og vi er
spredt langt fra hinanden på muren. v14 I skal samle jer omkring
os på det sted, hvorfra I hører hornets klang. Vor Gud vil
kæmpe for os!« v15 Mens halvdelen stod væbnet med lanserne,
arbejdede vi, fra det blev lyst, til stjernerne kom frem

1. Sørg for, at din krop får hvile
Hvis du har brug for en pause, tag en! Du bliver mere effektiv,
når du vender tilbage til arbejdet. Hvis du brænder lyset i begge
ender, er du ikke så lyst et hoved, som du tror! Sov 6-8 timer om
natten.

2. Reorganiser dit liv
Modløshed betyder ikke nødvendigvis, at du gør det forkerte.
Det kan bare være, at du gør det rigtige på den forkerte måde.
Prøv en ny tilgang. Ryst posen, få feedback fra en god ven.

3. Husk at Gud vil hjælpe dig
Bare spørg ham. Han kan give dig ny energi. Der er en utrolig
motiverende kraft.

4. Modstå modløsheden
Slå igen! Modløshed er et valg. Hvis du føler dig modløs, er det,
fordi du har tilladt dig selv at føle den måde. Ingen tvinger dig til
at føle dig dårlig. Hæng i! Gør, hvad der er rigtigt på trods af
dine følelser. Ingen følelse varer evigt. Gud får os aldrig til at
blive modløs. Han tillader omstændigheder, der er vanskelige,
men hans mål er altid det bedste for os.
Gud er ikke ansvarlig for de ting, der forårsager modløshed.
Han tilbyder derimod alt det, der helbreder modløshed. Så hold
dig tæt hos ham og fortsæt fremad!

MOD
LØS
HED

Charley Stephansen
Præst
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Ét af besøgene var hos Lek og Bok, som bor i en lille
landsby ude i bjergene i Mae Hong Son provinsen. Lek og
Bok kommer oprindeligt fra Burma, men har boet i Thailand
i mange år. De har to børn, som har været med i AIDS Care
projektet i ca. 4 år.

Lek og Bok er blevet kristne. De siger selv: ”Gud har givet
os mange bønnesvar på både små og store ting i vores
hverdag”. De har startet en lille husmenighed  som samler
10-15 personer fra området hver søndag. At være en
kristen i en landsby, hvor alle andre er buddhister, er ikke
altid lige nemt, men Gud giver dem styrke.

I efteråret 2017 var Bok udsat for en alvorlig ulykke på sin
motorcykel, og han kom slemt til skade med det ene ben.
Da han lå på sygehuset kom hans naboer fra landsbyen og
besøgte ham. De forsøgte også at overbevise Lek og Bok
om, at det var bedst, hvis de afsværgede deres tro på
Jesus.
Men Lek og Bok stod fast på deres tro på Jesus.

Da Inger Lise og Mogens besøgte dem sagde Bok: ”Uden
Jesus, så ville jeg være død nu”.

Inger Lise og Mogens Kock
besøgte AIDS Care i Thailand i
februar og marts måneder i år

UDEN JESUS
SÅ VILLE JEG VÆRE DØD NU

Mogens Kock Petersen

Med økonomisk støtte fra bl.a.  AIDS Care kunne Lek og Bok
betale for hele behandlingen på sygehuset. Den skulle de selv
betale, fordi de ikke er thailandske statsborgere. Motorcyklen er
også blevet repareret. Deres to børn klarer sig godt i skolen og får
økonomisk støtte til deres skolegang af AIDS Care.

At besøge nogle af de børn og familier, som AIDS Care hjælper
bevæger os altid dybt. Vi fyldes af stor taknemmelighed til Gud når
vi ser, at vores hjælp gør en forskel og er med til at give håb for i
dag, håb for i morgen og håb for evigheden.
Mens vi var i Thailand åbnede AIDS Care et nyt sted, så nu
arbejder AIDS Care 10 forskellige steder i Thailand og et sted i
Burma/Myanmar. Læs bl.a. om det i det seneste nyhedsbrev, som
ligger i forhallen.

Tak for jeres forbøn og støtte.
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Aktiv sommer i uge 32:
Det bliver 2 dage fyldt op med masser
af sjove, hyggelige, våde, varme,
kreative og udfordrende aktiviteter.

Vi starter hver dag med fællessamling,
hvor der vil blive grinet, konkurreret,
lyttet, fortalt historie og sunget i vilden
sky. Hver dag er der fællesspisning.

Vi ser frem til 2 dage, hvor børnene
har mulighed for at komme, hænge ud
og opleve de mange af, de forskellige
aktiviteter som kirken kan tilbyde.
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Søndag d. 8. April var der frikirkelig
konfirmation i Vestermarkskirken.
Denne søndag fejrede vi 4 skønne
teenagere: Jonathan, Mathias, Noelle
og Emanuel - her fotograferet
sammen med præst Charley
Stephansen.

Ete nyt konfirmandhold 2018/2019
starter op i september måned. Er man
interesseret, er der åben for
deltagelse
Charley Stephansen kan kontaktes
for yderligere oplysninger.

Anna Boelskifte døde søndag den 6. maj efter at have levet
næsten 101 år.

Selv om hun boede det meste af sit liv i Midtjylland, havde hun
en vendsysselsk tone i sit sprog, som hun
havde med sig fra barndommen i Tylstrup
syd for Brønderslev. Hun kom til verden
som nummer tre ud af fem børn på en
statsejendom med 13 tønder land, fem
køer, to heste og høns.

Anna Boelskifte er døbt og konfirmeret i
folkekirken, men meget af hendes sociale
liv i ungdommen udlevede hun i
Missionsforbundets rammer med
ungdomsstævner og lejre. Det var også i
Missionsforbundet, hun mødte sin senere
ægtefælle tømrer Tage Boelskifte.

Hun blev enke i 1990, efter hendes mand
havde gennemlevet et langt
sygdomsforløb med kræft. ”Den strenge
periode har ikke været forgæves”. Hun havde lært, at der er
perioder, hvor man bare kan tage en hånd, stryge en kind og
være til stede, mens tårerne måske triller.

Anna var meget aktiv i og uden for kirken. I mange år havde hun
telefonandagt over kristen lokalradio. Det blev også brugt i DR’s
”Ved dagens begyndelse”, hvor hun medvirkede flere gange.

Kulminationen på Anna Boelskiftes mange skriverier gennem
livet er bogen ”Livets øjeblikke”, som udkom, da hun var 89 år.
Det er en andagtsbog med stykker til alle dage i året. Hun skrev
800 sider med kuglepen, som siden blev til en bog på knap 400

sider. Anna havde sagt, at ”Det var
Guds nåde, at jeg kunne skrive den
bog”.

Anna var et meget ydmygt menneske,
som altid var nysgerrig på livet og andre
mennesker. Mange har spurgt hende,
hvad opskriften er på sådan et godt og
langt liv, men hendes svar var altid: Jeg
gør ingenting, men prøver bare at leve
mit liv med Gud og mennesker”.

I 2015 var hun indlagt med
lungebetændelse, og familien troede, at
nu vil de miste hende. Kort efter fortalte
hun dem, hvordan hun havde hørt
nogen kalde hendes navn, og samme
stemme havde gang på gang sagt

”nåde”, men efter en tid var det, som om forbindelsen røg, og
hun fandt sig selv i sygesengen tilbage i livet.

Nu er hun hos sin skaber og frelser, og vi er alle meget
taknemlige over den arv, som hun har efterladt.

Æret være Anna Boelskiftes minde.

NEKROLOG - ANNA BOELSKIFTE

ÅRETS KONFIRMANDER
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Jeg ved ikke hvor længe man må sige nye,
men hun startede omkring oktober sidste
år. Udover korleder i gospelkoret er Lissi
også ansat som sognemedhjælper i Sct.
Pauls kirke i Århus. Hun underviser
desuden i sang og stemmetræning ved
FOF aftenskole i Vejle. Denne spændende
person vil jeg gerne stille de 7 spørgsmål
som vi stiller til en kaffesnak.

Hvad gør at du virkelig stortrives?
Det at jeg bliver set som jeg er, og mine
handlinger bliver erfaret som ægte, gør at
jeg stortrives, fortæller Lissi.

Hvad udfordrer dig?
Når jeg får kritik og oplever modgang, men
også når jeg bliver udfordret på mine
tanker. Jeg synes det er spændende at

blive tvunget til refleksion

Hvilken ting som du møder i
hverdagen kan gøre dig glad?
Jeg elsker lovsang, tilbedelse i
timevis, det giver mig ro og fred.
Og så bliver jeg bare glad af
Gospel. Det som jeg også bliver
glad for er, når årstiderne skifter
og jeg kan forundres over Guds
skaberværk, smiler Lissi.

Denne kaffesnak holder jeg med Lissi Winther fra Vejle.
Vi mødtes hjemme hos mig, så jeg lavede kaffen. Lissi er
den nye korleder for gospelkoret  i
Vestermarkskirken.

GOSPELER
KIR
KE

FOR
MIG

LISSI WINTHER - LEDER AF
GOSPELKORET GOSPEL BY CHOISE

Marien van Beest
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GOSPEL
Hvilken begivenhed i dit liv har haft
stor betydning for dig?
Den begivenhed som vendte alt på
hovedet i mit liv, var da jeg mistede min
mor, siger Lissi og fortsætter. Den proces
af sorg som fulgte efter tog mig lang tid at
give plads. Mine følelser blev styret af
sorgen, jeg begyndte at reagere
anderledes på de ting som der kom på
min vej. Hvordan man omgås sorgen
afhænger meget af de relationer
man har mistet, nævner Lissi.

Hvad får dig til at blive ked af det og
følge afmagt?
Jeg bliver ked af, når jeg kan se nogle
bliver svigtet eller har smerte, uden at jeg
kan gøre noget for dem.

Hvilken karakter træk ved en person
tiltaler dig?

En person skal være rar, godmodig,
troværdig, (til at stole på), begejstret,
lidenskabelig, ihærdig, og én som gør sig
umage, er ærlig, med integritet, som
favner andre mennesker og er
omsorgsfuld. Jeg kan godt lide folk som er
klar over deres begrænsninger og holder
sig til det de er gode til, svarer Lissi.

Hvad slags litteratur, ud over Bibelen,
sætter du højest pris på at læse?
Jeg elsker at læse faglitteratur, om
sangens indflydelse på såvel babyer som
demente, det er fantastisk at opleve hvad
musik betyder for mennesker.
Jeg læser også bøger om tro og
religiøsitet, men også litteratur som gør
mig bevidst opmærksom og hvor jeg bliver
fuld koncentreret om et emne … mindfull.

Efter at have fyldt vores kaffekopper,
snakkede vi lidt videre om Lissis oplevelse
ved at være korleder. Det er altid
spændende at lære nye mennesker at
kende, fotæller Lissi, men det har været
en meget positiv oplevelse at få ansvar for
Gospel by Choice, og for mig er det meget
vigtigt at vi lærer forskellige nye sange
både stille og rolige, men også lidt vildere,
bare vi lovpriser Gud igennem al vores
sang. Så er det også vigtigt for mig, siger
Lissi, at vi vælger at synge sangene, så
en så bred som muligt del af publikum kan
blive berørt.

Efter vores møde tog Lissi videre til kirken
for at øve med Gospelkoret, og jeg tænkte
hvor er vi velsignet med en korleder som
brænder for Gospel. Og vi må alle
sammen bede om Guds rige velsignelse
for Lissi fremover.

ER
KIR
KE

FOR
MIG

ØVER MANDAGE KL. 19.00
I VESTERMARKSKIRKEN

Søndag d. 19. August er der grillfest efter gudstjenesten.
Vi vil fejre at alle er hjemme igen efter sommerferie. Ud over lækker grillmad vil der være
hoppeborg og andre sommeraktiviteter for både børn og voksne. Når vi har hygget os
sammen lidt tid, vil der blive serveret desserter, kage og kaffe. Prisen er for voksne 50
kr./børn 20 kr./familiepris 140 kr. Kom og sæt god tid af til snak, hygge og fællesskab.
Måske er dette dagen hvor du skal invitere en ven, nabo, eller børnefamilie med i kirke.
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Kirstine Damgaard fortæller
livsbekræftende og smittende
om at være på
Missionsforbundets Seniorlejr.

At tage på seniorlejr er blevet en
fast tradition hjemme hos
Kirstine og Ole Damgaard. De
har nu været afsted i 5 år. Dog
var de det første år lidt i tvivl
om, om de var kommet lidt for
tidlig afsted, da de under
præsentationsrunden hørte om
en 84-årig, der var med for
første gang. Kristine var på det
pågældende tidspunkt 60 og
Ole 64 år. De har dog aldrig
fortrudt at være begyndt på
denne lejr, hvilket nu er et af
højdepunkterne i deres årshjul.

Kirstine sprudler, når hun
fortæller omkring denne lejr.
Både det sociale og det
åndelige fællesskab er så stort,
varmt og hjerteligt. Man spiser
f.eks. ikke på samme plads,
men sørger for at sidde
sammen med forskellige ved
hvert måltid, hvilket gør, at
stemningen er i top og
åbenheden er stor. Maden der
bliver serveret, er desuden
meget lækker og afvekslende,
så det er dejligt at komme og
blive forkælet i så mange
henseender.

Hver morgen begynder med
flaghejsning kl. 8.15. Eller det
skal siges, at nogle begynder
endnu tidligere.  Enten med en
løbetur eller som den 90-årige,

der hopper i Hjarbæk Fjord og
bader hver morgen. Ellers bliver
formiddag bl.a. krydret af
bibeltime afholdt af den samme
person, i år Gunni Bjørsted hele
ugen igennem, hvilket giver en
enestående mulighed for at
dykke dybt og grundigt ned i
skriften, hvilket udmunder i et
intimt samvær med Guds ord.

Et programpunkt som står
lysende klart for Kirstine i år, var
desuden Klaus Laursens
recitering og dramatisering af
Markusevangeliet. Det var så
gribende og livagtig og enkelt,
hvor de eneste remedier var en
trækasse og 4 træpæle. Det
gjorde indtryk.

Koret -bestående af deltagere
på lejren, som vælger korsang,
gør det fabelagtig. Det giver
utrolig meget til lejren og
aftenmøderne, når de synger for
og sammen med resten af
lejrdeltagerne. Specielt til
festaftenen om torsdagen, løfter
de stemningen, og så er man
bare dybt taknemlig over at
være en del af dette fællesskab.

Kirstine oplever et sammensat
og gennemtænkt program ugen
igennem. Tid til refleksion,
styrkelse af troen og tid til
samvær med hinanden. Tid til
udflugt med kaffekurv og
fordybelse i undervisningen. Tid
til at grine og græde sammen og
tid til at blot at leve på lejren.

LIVSBEKRÆFTENDE OG SMITTENDE
SENIORLEJR Susanne Kortegaard

Missionsforbundets Seniorlejr afholdes
over 5 dage i april/maj måned på
Virksund Kursuscenter nord for Viborg
med udsigt over Hjarbæk Fjord
Lejren har eksisteret i 26 år og i år var
der ca 70 deltagere fra hele landet.

Vi griner og græder sammen og oplever
at trække stikket ud og bare leve fuldt ud
på lejren. Vi parkerer bilen om mandagen
og finder den samme sted om fredagen,
da vi er, lige hvor vi skal være denne uge.
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Tak at vi her kan få lov til at præsentere, hvad vi
arbejder med som frivillige.

Fra 1986 – 1994 boede og arbejdede vi i
Bangladesh udsendt af Santalmissionen, nu
Danmission. Flemmings arbejde var at oprette
forskellige håndværksuddannelser af 1 – 1½ års
varighed. Anni var medfølgende hustru og kom
især til at arbejde blandt kvinder og børn i
samarbejde med Bangladesh Lutherske Kirke.

Vi boede to år på en kompound med
Saraswatipur kostskole, som vi begge var
meget involverede i. En skole som betød meget
for kirken, da der her var struktur på hverdagen,
regelmæssige måltider og børnene blev oplært i
den kristne tro. I dag er mange tidligere elever
ledere i NGO’er, i andre organisationer eller i
kirken fx som præster.

Efter hjemkomsten til Danmark følger vi stadig med i arbejdet
derude. Danmission lukkede den velkørende skole i 2015, da
lederen fra paraplyorganisationen, skolen var administreret
under, blev korrupt.

Bengalerne og mange herhjemme var kede af deres
beslutning og siden har Saraswatipur Academy i Bangladesh
og Saraswatipur Venskabsforening i DK, begge foreninger
oprettet til formålet, arbejdet på at få skolen genåbnet.
Udfordringen er at få skolens projektbeskrivelse godkendt hos

myndighederne. Det svarer til, at en muslimsk friskole i
Danmark skal have en godkendelse.

Ind til nu er et lille projekt godkendt, hvor 200 børn og unge fra
6. klasse til 10. klasse modtager lommepenge hver måned. De
får betalt forskellige gebyrer, bøger og adgangsbeløbet for at
gå til eksamen. Desuden bliver de indbudt til kristendomslejre,
hvor de bliver undervist og kan dele deres tro med
jævnaldrende. 20 % af eleverne er fra andre trossamfund.

Gå på banglakids.dk for at vide mere eller kontakt os gerne.

BANGLAKIDS
SARASWATIPUR VENSKABSFORENING
STABIL SKOLEGANG - VEJEN TIL EN BEDRE FREMTID

Anni og Flemming
Schrøder

Dulki Das er forældreløs. Hun går i 7. kl.
Da hun var fire år forlod faderen familien
og tog til Indien. Moderen giftede sig med
en anden og har ikke kontakt til Dulki.
Hun bor hos sin gamle og fattige
bedstemor. Hun gik på Saraswatipur
Kostskole til 4. kl.  Det er en stor hjælp, at
hun er en del af stipendieprogrammet.

Saraswatipur Venskabsforening arbejder med at genåbne og udvikle
Saraswatipur Kostskole, genåbne et stipendieprogram og sammen
med kirken i Bangladesh (BLC, Bangladesh Lutherske Kirke) at ud-
vikle nye former for relevante aktiviteter for børn og unge (child devel-
opment)

Foreningen ønsker at fortsætte det arbejde, som blev påbegyndt af
Dansk Santalmission og siden fortsat af Danmission, i samarbejde
med BLC med sigte på at give underprivilegerede børn en god frem-
tid til glæde for dem selv, deres familier, deres menigheder og sam-
fundet.

Foreningen er selvstændig, men arbejder gerne i nær tilknytning til
en eller flere samarbejdspartnere i Bangladesh og evt. i Danmark.
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Programmet missionspilot giver
muligheden for at blive trænet i
Guds mission - at opleve hvordan
Gud arbejder forskelligt igennem
mennesker og organisationer. Og
hvis der er noget, jeg har fået lov
til at opleve, så er det, at Gud
bruger os hver især på en helt
unik måde.

Mine tanker om, at det er
nødvendigt, at jeg er god til at tale,
og at jeg kender bibelen så godt
som muligt for at kunne snakke
med fremmede om Jesus, er
blevet ændret en del. Specielt har

det for mig været at få sat billede
på Tabernaklet og Templet, som
før i tiden var det sted Gud var
konkret. I dag er han konkret i
vores hjerte, og det giver os en
unik mulighed for at vise folk
omkring os, hvem han er. Det kan
vi vise igennem ord, smil og hjælp.
Der er så mange måder at vise
folk den godhed og
næstekærlighed, som Jesus viste,
da han gik rundt på jorden.

Programmet som missionspilot
giver denne mulighed for at hjælpe
folk. Vi skulle hovedsageligt ud for

at lave praktisk arbejde i
forskellige organisationer, men
udover det har vi også brugt tid på
undervisning, guidede ture, at
hjælpe i Den Danske Kirke i
Jerusalem og selvfølgelig at have
en fridag i ny og næ. Programmet
var proppet med spændende ting,
og selvom at vi i starten var
nervøse for, om vi kunne følge
med, så var det slet ikke noget
problem. Jeg har en følelse af, at
vi har fået mulighed for at opleve
så meget af Israel som muligt på
kun 3 måneder. Der er stadig ting,
jeg godt kunne tænke mig at

Missionspilot er et program under Israelsmissions Unge,
hvor man sammen med 4 - 6 andre unge rejser rundt i Israel
i 3 måneder for at besøge samarbejdspartnere og tage del i
deres brand for mission i Israel. Samtidig får man også
undervisning på vigtige historiske steder.
Emma Vinkel fra Vestermarkskirken har netop været afsted.3

Emma VinkelMÅNEDER SOM
MISSIONSPILOT
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dykke ned i, men overordnet har
jeg virkelig fået lov til at se, hvad
Israel byder på.

Et af de steder vi har været, hvor
jeg har oplevet Guds nærvær på
en helt ny måde, var da vi
besøgte Shevet Achim, en
organisation der hjælper børn
med hjerteproblemer. Her blev vi
mødt af en gruppe mennesker,
som ønskede, at vi skulle være
en del af deres familie og derved
også være sammen i
fællesskabet om Gud. Hver
morgen mødtes vi for at bede,
synge lovsang og have
bibelstudie - en helt fantastisk
måde at starte hver dag ud på.
Derudover sluttede vi også hver
dag af med at høre, hvor Gud
havde arbejdet i løbet af dagen.
Spørgsmålet var altså: “Hvad har
Gud gjort i dag?” og ikke “Har Gud
gjort noget i dag?” Den tilgang til
Gud i vores hverdag, har givet mig
en helt ny måde at forholde mig til
Gud i mit forhold til ham. Jeg kan
tit glemme at fokusere på, hvor det
er tydeligt for mig, at Gud er med
mig, og her blev det gjort som en
helt naturlig ting af hverdagen. Så
fedt!

En anden oplevelse der for mig
var helt speciel, var at vi fik
mulighed for at tage til

Vestbredden og besøge en familie
som er en del af MBB, Muslim
Background Believer, altså en
familie som kommer fra et
muslimst miljø, men som er blevet
kristne. Her mødte vi i Jeriko,
Scarlet og Mustafa og deres to
børn. Scarlet fortalte os om, hvor
meget hun ønsker at fortælle, de
mennesker omkring hende, om
Jesus. Det er ikke altid nemt, men
da vi senere på dagen, efter at
have brugt mange timer på at
hjælpe med at male deres butik,
ville bede for dem, fik vi meget
tydeligt lov til at mærke, hvordan
Gud har arbejdet igennem Scarlet.
Imens vi bad for familien og
Scarlets muslimske nabo, som
havde interesse i kristendommen,

kom denne pige ind af døren til
haven og ville høre, om hun måtte
være med til at bede. Vi havde
kun lige begyndt at bede for pigen,
så stod hun der i haven og ville
gerne være en del af det.

Vi har altså haft mulighed for at
opleve Guds arbejde på ny
forskellige måder, som vi helt klart
vil tage med hjem til Danmark og
huske i vores arbejde her. Vi har
fået lov til at plante frø blandt
mange af de mennesker vi har
mødt, og på samme måde kan vi
også her i Danmark plante frø
blandt mennesker, der ikke kender
til Jesus. Det er bare med at gribe
chancen.

Søndag den 12. august hos Lillian og
Charley Stephansen, Morsbølvej 33.

Søndag den 26. august hos Anni og
Flemming Schrøder, Tranebærvej 13.

Alle er velkommen til samvær og
fællesskab på tværs af alder.

Dette er en god mulighed for at mødes
lidt på tværs i hyggelige omgivelser.
Man skal selv tage kaffe/kage, stol/bord
med, da værtsfamilien kun stiller haven
til rådighed.

I tilfælde af regn aflyses arrangementet.

åben have
fra 15 - 17
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Som klub har vi også godt fat i vores underlag. Vi har
i lang tid været udfordret på udskiftning af udstyr. I
øjeblikket forsøger vi at få erfaring med de nye
motorer, vi er begyndt at køre med. Vores
medlemmer har taget godt imod den nye gokart og på
det tekniske nyder vi jo også udfordringer. Vi er sikre
på at vi nok skal nå i mål med det.

I mange år har VGK stillet op hver mandag med en
primitiv pølsevogn, så dem der var på banen mandag
aften, kunne få den værste sult stillet. For et par år
siden måtte vi erkende, at vi ikke havde ressourcer til
at opretholde denne funktion. Vi fandt ud af at vi
manglede indtægten, men vi blev også klar over, hvor
meget vi manglede samlingspunktet på banen. Derfor
var glæden stor da en af vores ledere, Jeppe
Fuglsang, en dag kom sammen med en tidligere
kører i klubben, Mads Brink, og spurgte om de to skulle stå for
pølsevognen. Helt fantastisk med dette initiativ. Vi har igen et
samlingspunkt og en lille indtægt. Man kan igen samles om
pølsevognen og få en snak om bilen, gokarten og livet generelt.

Derudover nyder vi bare at kunne kører til grænsen. Sådan er det
jo at dyrke motorsport. Man skal finde grænsen. Vi har dette forår
også blevet mindet om, at det ikke er en ufarlig sport. En af vores

kørere måtte en tur i ”hegnet” med noget i retning af fuld gas. Det
endte med en groggy kører der blev hentet af ambulancen med
udrykning og det hele. Heldigvis var det ikke andet end
overfladiske knubs og vi fik en god snak da vi sluttede af, om
hvor meget respekt man skal have for denne sport.

For mig berettiger dette bare til at vi har en motorsports klub i
kirken. Det er menneskelivet i en nøddeskal. Vi kan leve stærkt
og vi kan leve på grænsen, men vi må ikke glemme at det vi gør,
har konsekvenser.

Dette var en lille sommerhilsen fra de fartglade i VGK, med
ønsket om en dejlig sommer, fuld af liv og glæde. Og med
reminderen om at der altid er en konsekvens af dine valg.

Sommeren er over os. Som gokart klub der udøver
vores passion i det fri, er det perfekt vejr. En varm
og tør asfalt giver maksimalt vejgreb. Det er hvad
vi ønsker som gokart kørere, maksimalt vejgreb.

Leif Jensen

VESTERMARKSKIRKENS GOKARTKLUB
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Vi har været en tur i arkivet og kigget på nogle af de udtalelser der er kommet
frem i interviews, reportager m.v.
Hiv fat i de sidste 6 udgaver af Kirkemagasinet og se om du kan finde hvem der
har sagt hvad hvornår. Og grib muligheden for at læse Kirkemagasinerne på ny.
God læselyst.

PS: Du kan finde udgaverne online på vestermarkskirken.dk…

”Gud skabte mig og Gud skaber ikke noget skrammel”.

”Jeg lovede Gud, da jeg var 19 år, at jeg ville tjene
ham hele livet. Og det er så til nu. Gud kaldte mig til
en tjeneste, som ikke indeholdt en pensionstid”.

”Tiden flyver afsted, og vi har det godt. Her erdejlige mennesker, som vi omgås med hver dag”.

”Når hun igen fortæller om hendes gode oplevelse som besøgsven,
håber hun også at det smitter på andre, så at flere kommer i gang
og får de samme fantastiske oplevelser som hun selv får”.

”Jeg stortrives når jeg kan se hvordan de unge jeg har været
leder for udvikler sig, især når de personligt har mødt Gud”.

”Han oplevede at være i himlen og kan beskrive oplevelsen meget detaljeret”.

”Det jeg også er glad for er min ”familie” i Vestermarkskirken”.
”De langsomme brevudvekslingerblev erstattet med chat overmobilen, som senere blev erstattetmed telefonopkald over internettet,som til sidst blev til videoopkald”.

”Nogle gange kan det godt være lidt langtrukken, men Charley er
dygtig, og vi får nogle gode snakke og nogle gode slåskampe”.

NY-ANSÆTTELSE I VESTERMARKSKIRKEN
METTE SLOTH ER PR. 1 SEPTEMBER ANSAT SOM NY BØRNE OG FAMILIEMEDARBEJDER

I Vestermarkskirken har vi et ønske om at rette et større fokus på vores aktiviteter blandt
børn og familier, ikke kun for dem der i dag er en del af kirken, men også i det at række
ud i byen med vores tilbud. Mette er i forvejen ansat ca ½ tid i organisationen Børn & Tro,
og netop arbejdet blandt børn og familier er noget der ligger hende meget på hjerte.

Mette bliver ansat 12 timer om ugen, foreløbig for en periode på 2 år. I perioden frem til
ansættelsesstart d. 1 september vil der i samarbejde med Mette være drøftelser omkring
hvilke områder hun skal rette fokus på.
Mette er allerede en del af kirken sammen med hendes mand Kristian og deres tre børn
Rebecca, Ruben og Peter.

Vi byder Mette velkommen som ansat i Vestermarkskirken.
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Tirsdag den 27. november 2018
kl 19.30   Nymarksvej 3
Billetter kan købes i Den Jyske Sparekasse eller i
Vestermarkskirken hver onsdag fra 09:30 til 11:30
Pris 150,- kr. Inkl kaffe og traktement
Dørene åbnes kl. 19:00

Jan Kaspersen på saxofon


