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Velkommen til nogle spændende eftermiddage 

Der er mulighed for at blive kørt til arrangementerne i REFO.  
Ring blot til Birthe Engslund , tlf. 2460 4193 eller 

Gert Kruse 3029 7742 
RE-FO er navnet på seniorgruppen i Vestermarkskirken og bety-

der Re-Fokusere. 

Re-fokuseringRe-fokusering

Vestermarkskirken, Grindsted

4. juni 2020                                                                            kl. 14:30  

Susanne Rahbek Schultz  

Jeg er opvokset på en gård udenfor Ansager i en fanta-

stisk familie, hvor jeg fra helt lille har hørt om Jesus. 

Jesus betyder ALT for mig. Mere og mere for hver dag.  

I min hverdag oplever jeg Guds nærvær og hans tro-

fasthed. Jeg er gift med Carsten og sammen har vi tre 

skønne børn.  

Kristian Sloth 
Jeg hedder Kristian Sloth og stammer fra Vamdrup, 
jeg er næstyngste i en søskende flok på 5.  

Jeg har trådt mine barnesko i folkekirken,  missions-
huset og Roskilde festival. Senere i Dansk Oase og 
nu i Missionsforbundet.  

Jeg er godt gift på 18. År og har 3 dejlige børn. Jeg 
har boet mere end 16 steder, haft 20+ jobs, startet 

3 virksomheder, plantet 2 menigheder (dog ikke alene) men ellers bare en 
ydmyg landmandsuddannet ung mand, som godt ved, at uden Guds nåde 
havde intet af det været muligt. 

14. maj 2020                                                                         kl. 14:30 
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Jørgen Johansen 

Det lå på ingen måde i kortene, at jeg skulle bli-
ve sognepræst i Hejnsvig og Vesterhede.  
 
Bortadoption, børnehjem og misbrug er nogle 
af de ting der står på mit CV. Den 12. maj 1979 
kl. 21:30 mødte jeg Jesus på en måde jeg ikke 
troede var muligt. Og så stak mit liv af i en hel 
anden retning: Først som flymekaniker på F-16, 
så tryllekunstner og nu som sognepræst.  
 
Historien om Jesus i mit liv har rigtig mange fa-
cetter. Alvorligt, sjovt, underholdende – måske 
forvandlende. Jeg har i al fald mødt ham helt 

personligt. Det er det min historie handler om. måske forvandlen-

2. april 2020                                                                           kl.14:30 

Andreas Slot Henriksen 

Andreas Slot-Henriksen er 42 år i bor i Børkop ved 
Vejle. Han oplevede i sommeren 2013, hvordan 
Gud satte ham i brand på en ekstremt gyngende 
grund. Så fra at have en tro som et sandkort i en 
ørken, oplevede han en ny kilde af Guds kraft 
springe frem - en evig kilde, som aldrig tørrer ud… 
Andreas oplevede, hvordan lydighed og fuld over-

givelse til Gud, ændrede hans liv, hans familie og folk omkring ham. 

I dag har Andreas og hans kone, Birte, en stor tjeneste, hvor de sammen 
(også med et team), tager på helsemesser, samt afholder helbredelsesca-
féer. Herudover beder de i dagligdagen for folk i deres hjem, hvor de ople-
ver helbredelser, udfrielser og generel frihed i Jesu navn - og endelig star-
tede de i 2019 mission i Kenya.  

6. februar 2020                                                                       kl.14:30 

5. marts 2020                                                                          kl.14:30 

Lene Løbner, Anne-lise og Peter Madsen 

Anne-Lise og Peter Løbner Madsen har arbejdet som 
missionærer i Afrika, Israel, Danmark og mange andre 
lande i over 55 år.  
De er nu pensionister - men arbejder med mindre krist-
ne grupper i Danmark for at inspirere os til at være 

vægtere på murene som forbedere for Israel. Peter vil underviser 
om vigtigheden af, hvad Guds ord siger om Israel som Guds ud-
valgte folk.  
 

Deres datter, Lena Løbner, synger og vidner om, hvordan Gud 
kaldte hende til at arbejde i Israel, og Anne-Lise fortæller om, 

hvorfor vi skal bede for Jerusalem, landet og det jødiske folk.ner  

60+ Missionsforbundets Seniorlejr 2020 på Virksund Kursuscenter. 

Tema: Glæde over livet. 

Et godt tilbud til alle ældre, 

unge ældre, ældre unge og 

dem midt imellem.  

Flere forskellige talere. Sang og 

musik ved lejrkoret. 

Program og tilmeldingsblanket 

kommer først i 2020.  

Tilmelding fra 1. januar 2020 


