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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

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

Volontør Lauren Bebee
volontor@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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Under anden verdenskrig fik tyskerne bl.a. krigsfanger til at bygge
nye jernbaner. Når dagen var forbi, blev skovlene talt. En dag blev
vagten rasende. Der manglede en skovl.

Fangerne blev stillet op på række og fik ordre til at blive stående,
indtil der var en, som tilstod røveriet. Ingen stod frem. Vagten råbte
og truede fangerne igen. Ingen rørte sig af flækken. Nu blev
vagten så gal, at han truede med at slå alle ihjel, hvis ingen meldte
sig.

Til sidst under hårdt pres trådte en mand frem og sagde, at det var
ham. Vagten slog ham straks ihjel.
Senere, da skovlene var bragt hjem til vagternes hus, fandt man
ud af, at man havde talt forkert. Der manglede ikke nogen skovle.
Den uskyldige mand havde ofret sig selv for at redde de andre.

For to tusind år siden trådte Jesus, en uskyldig mand, frem og
ofrede sit liv for at redde os. Jesus sagde i Joh. 15:13 at; Større
kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner.
Vi har lige haft menighedsweekend og haft fokus på fællesskab og
specielt hvordan vi får et stærkere fællesskab. Individet er meget i
fokus i disse år og fællesskabet er udfordret i mange
sammenhænge. Jesus ofrede sig for alle mennesker, fordi han
elsker alle mennesker. Det er ikke let at ofre sig, men når man gør
det, fordi man elsker de mennesker det involverer, så er det noget
lettere. I et fællesskab kan man ikke altid få sin vilje, men føler
man sig set, hørt og imødekommet, så er man mere villig til at ofre
sig til glæde for nogle andre. Det modsatte er også tilfældet.

Vi synger ofte en sang til vore gudstjenester hvor omkvædet lyder
sådan: Lær os at elske med mere end ord, lær os at handle, en
levende tro. Lær os at gøre som du (Jesus) havde gjort. Lær os
levende tro.

Et stærkt fællesskab er altid et fællesskab hvor kærligheden til
hinanden bliver større og vokser. Lad os fortsat elske hinanden
både med ord og i handling.

Charley Stephansen
Præst

DEN FOR
SVUNDNE
SKOVL
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Det er efterhånden blevet til en god tradition at vi to gange om
året bruger en lørdag for at hjælpe de mennesker som har
brug for det. Fra rengøring til havearbejde og meget andet.
Hver gang samles en flok frivillige i kirken til morgenmad.
Bagefter bliver man sendt afsted, to eller flere for hver
opgave. Dem der har meldt sig for at få hjælp bliver besøgt på
forhånd af en koordinator og ved dette besøg finder man ud af
hvor mange hjælpere der skal bruges for hver en opgave. Så
alle er velkommen lørdag den 27. oktober.

En som havde meldt sig som hjælper i foråret, var Sean. Da
jeg spørger ham hvorfor han kom for at hjælpe, nævner han at
det var helt naturligt for ham at hjælpe andre som har brug for
det. ”Jeg får rigtig meget tilbage når jeg ser at folk bliver glade
for vores hjælp. Jeg synes det er hyggeligt når vi starter med
rundstykker om morgenen hvor vi bliver delt op i grupper. Jeg
skulle arbejde sammen med præsten og to mere”, sagde

Sean med et smil.
”Jeg vil gerne
opfordre så mange
så mulige for at
komme til den sidste
lørdag i oktober”.

Sumana Mortensen
fra Hejnsvig søgte
hjælp til at ordne
hendes have. Efter at
hun mistede hendes
mand i januar og
også selv kæmper
med sygdom, havde
hun ikke selv
overskud til længere

at ordne hendes egen have. Da hun
læste i avisen om Giv en hånd dagen
ringede hun til vores koordinator
Johannes med et ønske om at få
hjælp. Sumana fik hjælp af 4 mænd
som fik lavet en hel del i hendes have,
Sumana fortalte at hun var virkelig
glad for det, og at hun allerede har
meldt sig til når der er en mulighed
igen d. 27. oktober.

Så gør som mange andre, spørg om
hjælp, eller giv en hånd. Det koster
ikke noget, man føler sig bare
velsignet ved at give og at modtage
hjælp.

VESTERMARKSKIRKEN

Marien van Beest

GI’R EN HÅND
TIL GRINDSTED

Sæt et STORT      i din kalender lørdag d. 27. oktober.
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MEDLEM AF VESTERMARKSKIRKEN?
Vi har mange besøgende og også mange som er interesseret i at blive medlem af
Vestermarkskirken.

Hvorfor medlemskab? Vi vil gerne være en kirke hvor alle føler sig velkommen og inkluderet
uanset om man er medlem eller ej, men de fleste oplever et stærkere tilknytningsforhold og større
engagement, når man er blevet medlem.

Hvordan bliver man medlem? Man deltager i et uforpligtende kirkekursus, hvor vi bl.a. deler lidt
om kirkens historie, værdier, økonomi og vision. Der kan man også stille alle de spørgsmål man
kunne have. Medlemsoptagelsen foregår til en gudstjeneste, hvor både det nye medlem og kirken
gensidigt kan give udtryk for glæden over et nyt medlem er blevet en del af kirken.

D. 1. september fik vi selskab af Lauren som volontør i kirken frem til sommeren 2019.
Lauren skriver om sig selv:

Jeg hedder Lauren Josie Bebee, jeg er 18 år og er den yngste i min familie. Jeg bor i en
lille by, der hedder Lewes, som ligger omkring 10 mil fra Brighton, hvor jeg har været med
i Brighton Vineyard Church i omkring 13 år. Jeg har en mor og far, to søstre og to brødre
(og masser af kæledyr). Jeg hørte om muligheden for at arbejde i jeres kirke og var
straks interesseret. Jeg har besøgt jer to gange, og begge gange har jeg følt mig meget
velsignet af menighedens venlighed og gæstfrihed. Jeg er spændt på at arbejde med de
unge, som jeg tror kan og vil have en stor indflydelse på at sprede evangeliet i Danmark.
Jeg håber, at jeg kan bidrage til at udvikle den passion, disse unge har, og opmuntre dem
til at gå dybere i deres forhold til Gud. Jeg tror, at denne oplevelse også vil udvikle mit
forhold til Gud hvor jeg lærer ham bedre at kende og stole på ham mere. Jeg er meget i
forventning til hvad Gud vil gøre i det næste år i Danmark.

Lauren skal primært arbejde blandt kirkens teenagere og unge, samtidig med at hun
gerne skal gøres kendt i bredden af kirkens aktiviteter. Derudover har hun en musisk
gave hvilket vi satser på bliver synlig blandt andet til gudstjenester.

Vi byder Lauren velkommen og glæder os til et godt samarbejde.

NY VOLONTØR I VESTERMARKSKIRKEN

Hvad forpligter et medlemskab? Vi har ikke nogen konkrete
krav ud over at man tror på Jesus Kristus som sin Herre og
frelser, men man tilkendegiver at jeg vil gå på den vej Gud
ønsker for os som kirke og jeg vil gerne bidrage til fællesskabet
med de evner, talenter og gaver som Gud har givet mig. Rent
økonomisk forpligter man sig på at give regelmæssigt efter
evne, fordi kirken ikke er støttet af det offentlige, men afhængig
af hver eneste bidrag som kommer ind hver måned til lønninger,

drift og vedligeholdelse af vore faciliteter. Samtidig ønsker
kirken at støtte, opmuntre og hjælpe det enkelte medlem så
meget som vi kan.

Hvad gør jeg hvis jeg ønsker at blive medlem? Du kontakter
præsten, Charley Stephansen eller Menighedsrådsformanden,
Marien Van Beest. Så kommer du med på næste kirkekursus.
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En talemåde lyder: ”Alt, hvad der kan glæde en anden
person, er gavmildt”. Disse overvejelser havde ramt
mine tankeneuroner og heldigvis blev de modtaget i
vores ”Levende Tro” udvalg, udvalgsmøder hvor idéer
bliver prøvet af. Nogle gribes af de andre og udvikler sig
på spændende vis, mens andre slippes igen.

Lidt det samme sker, når idéen skal videregives til
menigheden i forbindelse med vores ”Ta’ troen med
hjem samlinger”. Nogle idéer kommer som et tiltag der
lige passer ned i en families behov, mens det hos andre bliver til
et frø der rammer lidt blandede jordforhold, der måske en dag
bliver klar til at springe ud i fuldt flor. Og andre bliver til
familiesamtaler omkring et bord i kirkens café og forbliver der.

Til sidste samling blev menigheden præsenteret for et
familieprojekt omhandlende overstående emne ”Gavmildhed”.
Tanken bag var ønsket om at lære vores børn, at gavmildhed er
en kæmpe gave og et redskab til stor glæde for både giver og
modtager. Hver familie fik en lille foldbar papæske, hvori det
kunne noteres, hvem der skulle være den heldige modtager og

hvordan familien i fællesskab ville samle midler ind til det, som
kunne være alt fra en blomst, en invitation eller noget helt tredje.

Hovedtrækkene kunne være, at man byttede en ting/vane ud
hos familien med en anden og billigere. Pengene der blev
sparet skulle øremærkes samt noteres en tidsangivelse, hvor
lang periode projektet skulle løbe over.

Hos os blev yoghurt samt müsli om morgenen erstattet af
havregryn og cornflakes fra LIDL. På flere måneder ville de
spare os flere hundrede kroner uden nogen led overlast. Om

morgenen blev der derfor nu spist en noget
sundere havregrød, og ofte sendt en kærlig
tanke til dem som vores gave skulle gå til.
Desuden ville Ejvin donere sit Oddset overskud
efter VM-slutrunden til samme formål.

Det har været super spændende at gå til nogle af
de familier, som var en del af denne ”Ta’ troen
med hjem samling”. Nogle er ikke helt kommet i
gang endnu, men hvor tankerne er kommet i
sving. I en anden familie er det indtil nu kun
moderen, der har holdt sin del af aftalen.

Det er bare skønt at dele noget og se at idéerne
bliver grebet på forskellig vis. For vores familie
og for modtageren af vores gave blev det en
meget stor glædelig og berigende oplevelse.
Gode samtaler om giversind vi ikke ville have
haft uden dette projekt.

AT BLIVE RIG
Susanne Kortegaard

Er gavmildhed en svær egenskab
at lære at udøve, samt at lære
videre til sine børn? Her tænkes
ikke nødvendigvis på økonomisk
rigdom, der gives videre.

AF AT GIVE
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Men hvad er min plads? Det spørgsmål
har vi nok alle stillet os selv. Og jeg tror,
det er noget, der ændrer sig gennem
livet. Der er ikke kun én plads, men der
er til gengæld plads til alle.

At være spejderleder, ungdomsleder,
sidde i ungdomsrådet og lede utallige
sommerlejre, kom nærmest helt
naturligt og opgaverne afløste
hinanden. Så var jeg gudstjenestevært
- en opgave, som naturligt lå indenfor
mine evner og talenter. Jeg trives i
opgaver med formidling og
undervisning, så lærerjobbet og
sidenhen skolelederjobbet var indenfor
min “comfortzone”.

Men så kom overraskelsen  - en
udfordring af de helt store. Jeg blev
opfordret til at stille op til
Kommunalvalget 2013, og politik lå
absolut ikke lige for, eller på min
“drømmenes liste” Slet ikke!

En større lederuddannelse var netop
afsluttet og jeg overvejede at læse
videre, da jeg blev spurgt om jeg kunne
have lyst til at stille op til byrådet i
Billund Kommune? Den havde jeg ikke
set komme, og min første reaktion var
også at afvise. Der var mange
undskyldninger og ja, jeg tog det nok
ikke særlig seriøst.

“I Guds rige har vi alle en plads. Her er ingen tilskuere” sagde norske
Susanne Aanonsen til en gudstjeneste for nylig i Vestermarkskirken.

Annette Lundgaard

I GUDS RIGE
HAR VI ALLE EN PLADS
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I GUDS RIGE
Men så er det jo ganske forunderligt, hvordan sådan en
udfordring kan gå fra “nej, det kommer ikke til at ske” til
“Tjo, det kunne da godt være en spændende udfordring”
på under en halv time. Skulle min næste “plads” virkelig
være en plads i byrådet? Jeg havde MANGE spørgsmål
og oplevede stor usikkerhed. Det her var virkelig ukendt
land.

Pladsen var jo afhængig af, at der var nogle mennesker,
som satte et X på en stemmeseddel, og da der var nok af
dem, blev det alvor og min nye opgave skulle tages
alvorligt. Her handler det om “ud-relation” hvor jeg må tage
ansvar for det sted, hvor jeg bor, og de mennesker, der er
omkring mig - også dem, jeg ikke kender.

Med oprigtig interesse for mine medmennesker vil jeg
være med til at sætte fokus på værdier og at løsninger
findes og skabes i respekt for hinanden og godt
samarbejde. Jeg lytter og er i dialog, forholder mig til ting,

jeg har taget som en selvfølge, og drøfter prioriteringer af
resurser.

Jeg oplever at komme steder, møde mennesker og være i
situationer, jeg aldrig havde drømt om. Jeg møder
engagerede medarbejdere og ikke mindst frivillige, som vi
også har mange af i Vestermarkskirken. Jeg møder også
en stor anerkendelse af det arbejde og de aktiviteter,
Vestermarkskirken har gang i og det er legalt at snakke
om liv og tro. Jeg oplever, at jeg kan være med til - fra min
plads - at bruge mine evner og talenter for at denne lille
plet på Jorden, hvor jeg bor, må være et sted, hvor
mennesker trives og har værdi.

I 2013 måtte jeg så prioritere , så jeg trådte ud af pladsen
som gudstjenestevært. Men jeg oplever, at der igen er tid
og overskud og jeg savner en plads i “op og ind-
relationen” igen, så jeg vil igen være at se som guds-
tjenestevært. En plads, jeg glæder mig til at tjene i igen.

Annette Lundgaard sidder i byrådet i
Billund Kommune for partiet Venstre.
Hun er valgt for hendes 2. Periode.
Annette er gift med Bo, der også er en
del af Vestermarkskirken, og mor til
Daniel, der er bosat i København.

I Vestermarkskirken har vi fokus på og
arbejder ud fra trekanten; op - ind - ud.

Vi ønsker at have fokus på at række ud.
Hvordan gør du det der hvor du er?
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For 10 år siden var hun og familien involveret i en
trafikulykke på vej hjem fra skiferie. Heldigvis kom
familien ikke alvorligt til skade – desværre har Heidi
fået et piskesmæld og en skade i hovedet, som hun
mærker til dagligt og er i medicinsk behandling for.
Kaffen var klar, da jeg kom inde i stuen. Oveni det
var der duft af friske boller og dejlig kage. I et
øjeblik tænkte jeg, at det her er verdens bedste
fritidsjob! Da vi havde smagt på det hele, startede
vi med de syv spørgsmål, der hører med til
kaffesnakken.

Hvad gør, at du virkelig stortrives?
Jeg stortrives, når jeg sammen med andre kan
være med til at underholde mennesker på for
eksempel den sidste menighedsweekend. Lad os
smile og grine noget mere! Jeg stortrives også, når
jeg laver kreative ting som at strikke, sy og hækle.
Det er i stor kontrast til mit arbejde som
lægesekretær og kvalitetsmedarbejder, hvor det
hele er meget regelret og struktureret. Jeg er
meget glad for mit arbejde og trives også godt her,
siger Heidi.

Hvad udfordrer dig?
Man kan snakke om både negative og positive
udfordringer, mener Heidi. Negativt, hvor jeg til
daglig skal kæmpe med hovedpine og bivirkninger
ved at være i konstant medicinsk behandling.
Positivt bliver udfordret på mit arbejde, hvor jeg
arbejder med det gode patientforløb og arbejder
med arbejdsgange til gavn for medarbejderne. I
kirken er jeg meget glad og føler mig privilegeret
over at arbejde
sammen med Charley, vores præst.

HVOR ER
JEG DOG
Denne kaffesnak holder jeg med Heidi Kjeldgaard. Hun er ”vokset op” i kirken. Hun bor i
Grindsted og er gift med Henrik. Sammen har de to drenge, som begge er gift, og to pi-
ger, som bor hjemme endnu. Heidi arbejder i dagligdagen som lægesekretær og kval-
itetsmedarbejder på Grindsted og Esbjerg Sygehus. I Vestermarkskirken arbejder hun
som personlig assistent for Charley - vores senior præst.

Marien van Beest
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Hvilken ting, som du møder i hverdagen, kan
gøre dig glad?
Jeg bliver glad, når jeg ved, at min mand og vores
børn trives og lykkes med alle de ting, som de har
gang i. Det har også stor betydning for mig, når
tingene lykkes for mig og ender med et godt resultat,
smiler Heidi.

Hvilken begivenhed i dit liv har haft stor
betydning for dig?
Her vil jeg nævne tre ting, siger Heidi. Som det
første da jeg valgte at blive gift (som 18-årig) og i så
ung en alder at vælge at dele resten af mit liv med
Henrik.
Det næste er, da jeg blev mor til vores 4 børn! Hver
fødsel og at følge hvert af mine børn er en stor
lykke! Det tredje da jeg kom ud for en bilulykke med
de mange begrænsninger, der dagligt følger med.

Hvad får dig til at blive ked af det og følge
afmagt?
Jeg bliver ked af det, når mine børn ikke trives. Jeg
føler afmagt, når min hovedpine begrænser mine
muligheder, og derfor skal sige nej til mange ting.

Hvilken karaktertræk ved en person tiltaler dig?
Jeg trives rigtig godt med mennesker, som er ærlige
og har begge ben på jorden. Og jeg kan lide at være
sammen med folk, som brænder for en opgave og
løser den på en ydmyg måde, gerne sammen med
andre i et teamwork – vi har brug for hinandens
forskellighed, og vi kan alle bidrage med noget,
forklarer Heidi.

Hvad slags litteratur, ud over Bibelen, sætter du
højest pris på at læse?
Jeg vil egentlig gerne læse mere, end jeg gør nu.
Jeg læser som regel mest, når vi er på ferie, nævner
Heidi. Når det er sagt, er jeg i gang med en roman
af Victoria Hislop, som har titlen ”Øen”. Jeg har også
for nyligt læst ”Skæld ud på Gud” af Preben Kok.
En bog, som jeg til stadighed tager frem, er ”Det
sker, når du hviler” af Tomas Sjödin. En god ven har
givet mig bogen ”Plads til Guds nærvær” af Bill
Johnson – den er svær for mig at læse, men det er
jo nok, fordi det rammer noget i mig – så den vender
jeg tilbage til i små bidder!

Efter kaffekoppen var tømt, snakkede vi videre om
dagligdagen. Her kom Heidi ind på, at hun på grund
af hendes begrænsninger godt kunne lide at få
nogle ”her og nu” opgaver i kirken og kunne være en
slags ”standby”, når der er brug for det. Heidi er
taknemmelig for at kunne tjene Herren med de
begrænsninger, hun har. Vi kunne til sidst ikke gøre
andet end at takke Gud for alle de ting, som han har
velsignet Heidi og hendes familie med.

Jeg kørte hjem ovenpå igen en fantastisk kaffesnak.
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JULEN I VESTERMARKSKIRKEN

Tirsdag d. 27.
November kl. 19.30
i Vestermarkskirken,
Nymarksvej 3.

Billetter kan købes i Den
Jyske Sparekasse, på
vestermarkskirken.dk samt
i Vestermarkskirken hver
onsdag kl. 9.30 - 11.30.

Pris: 150 kr inkl. Kaffe og
traktement.

Dørene åbnes kl. 19.00
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Søndag den 16. december kl. 15.00 – 17.00
afholder Dansk Folkehjælp og
Vestermarkskirken vores årlige julefest i
forbindelse med uddeling af julekasserne til
økonomisk dårligt bemidlede familier, hvor
en del af pengene fra vores årlige
julemarked kommer fra.

Først samles vi i kirkesalen, hvor vi opfører
juleevangeliet som drama med udklædte
personer. Vi skal synge nogle julesange
indtil vi måske får besøg af julemanden. Så
fortsætter vi ude i hallen, hvor vi danser
rundt om juletræet til mange af de kendte
julesange.

Efter al den bevægelse er der friske vafler,
sodavand, kaffe, kage og slik til både børn
og voksne.

Til sidst kan familierne hente deres
julekasse i fløjen og gå hjem og holde en
forhåbentlig rigtig god jul.

Lørdag d. 10. November finder det årlige
julemarked sted i Vestermarkskirken, et
marked arrangeret i samarbejde med
Dansk Folkehjælp.

Igen i år vil kirken være fyldt med mange
spændende boder med julepynt og
hjemmelavede effekter. Der vil være
aktiviteter for børn og konkurrencer for hele
familien.

En del af kirken vil være indrettet med en
hyggelig café hvor der vil være mulighed
for at købe suppe, vafler, kaffe m.v.

En hyggelig dag krydret med levende
musik.

Kom og være med, støt op om det gode
formål, hvor mindre bemidlede familier får
mulighed for en ekstra kærkommen gave i
form af en julekasse med bl.a. julemaden.

JULEN I VESTERMARKSKIRKEN
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Den 21. - 23. September havde vi i Vestermarkskirken
en menighedsweekend med temaet: ”Bedre
fællesskab”. Weekenden var en god blanding af
undervisning, eftertanke, underholdning, fællesskab
og ikke mindst god mad.

Lørdag formiddag var der undervisning hvor noget af
det foregik i grupper. Under en af disse samlinger
blev alle deltagere bedt om at overveje 3 spørgsmål:
Hvilke udfordringer har vi i vores fællesskab? Hvilke
glæder har vi i vores fællesskab? Hvad skal vi have
mere af i vores fællesskab?
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Hyggeligt

Konfirmandholdet anno 2018/2019 er sluppet løs. Hele 12 skønne teenagere.
Charley Stephansen har som kirkens præst ansvaret for undervisningen,
med støtte fra Mette og Kristian Sloth. Desuden vil et par af kirkens unge
piger, Malene Pedersen og Lea Vinkel, samt kirkens volontør Lauren Bebee
deltage hver gang.
Alle 12 konfirmander blev ved den første undervisning bedt om at sige et par
ord om deres forventning til det næste halve års tid med
konfirmationsforberedelse, konfirmationslejer samt en missionstur til Polen.

Lærerigt
Missionstur

Spændende

Udvikling

Fællesskab

Sjovt
Omsorg

Hjælpsom

Lære om Gud

Rebecca Pascu Rebecca Schep Lisa Christesen Josefine Gohr Jensen

Anne Lea Kortegaard Christoffer Belland Peter Sloth Nhi Nguyen

Stephanie de Bruijn Amanda Bruun Stina Kristensen Carla Elmer
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En af vores nuværende smågrupper kalder sig
selv Den hollandske smågruppe. De mødes
hver anden uge kl. 20.00. Vi vil med denne
artikel lære den bedre at kende.

For 15 år siden valgte nogle etablerede
hollandske familier at vælge
Vestermarkskirken som deres menighed. På
det tidspunkt kom der en ny hollandsk familie
til landet og blev også en del af vores
menighed. Der var naturligvis en udfordring
med sproget, da blev idéen født om at lave en
hollandsk smågruppe.
Vi havde som formål at dele Guds ord og at
bede sammen, men vi kunne også hjælpe
hinanden med praktiske ting, og fordi vi alle
sammen ikke havde vores familie i nærheden
føltes det som om vores små gruppe var vores
familie.

I dag 15 år senere er vi stadigvæk sammen,
formålet er også det samme, men dog
udvidet. Der er kommet flere familier til, den
seneste familie som blev en del af vores

gruppe, kom sidste år. Vi føler som gruppe at
det er Guds kald at vi har vores fællesskab. Vi
har nu efterhånden i mange år lavet en
hollandsk julegudstjeneste hvert år på 2.
juledag. Vi får stor opbakning fra mange
familier som bor i området, og vi beder Gud
om at han må røre ved dem. Det at vi har
mulighed for at tolke fra dansk til hollandsk
ved gudstjenesterne er også med til at
formidle Guds ord for dem der ikke kender det
danske sprog så godt endnu.

Vi har også lavet en smågruppe App så vi på
en nemmere måde kan dele liv med hinanden.
Det at være med i en smågruppe er en
fantastisk oplevelse, hvor men kan komme
helt tæt på hinanden. Det er blevet vores
familie.

Er du ikke en del af en smågruppe endnu,
men du vil gerne være med så kontakt
Charley vores præst eller en af de små
grupper som allerede fungerer.

I Vestermarkskirken vil vi gerne
at så mange som muligt er eller
bliver en del af en smågruppe.

SMÅ
GRUP
PER

Marien van Beest
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Peter Bergholt

Et kig på missionsforbundet.dk vil hurtigt vise at hjemmesiden
har været udsat for en kraftig opdatering. Nye farver, nyere
design og ny opdeling af hjemmesidens menu samt flere
informationer er nu at finde.
Har du ikke været forbi missionsforbundet.dk for nylig kan vi
kun opfordre dig til at tage et kig; læs om missionsarbejdet, de
andre menigheder, Efterskolen Lindenborg, sommerstævnet
og meget mere

Vestermarkskirken er sammen med 17 andre frikirker i danmark en del af Det Danske
Missionsforbund. Flere nyheder og flere forandringer har præget fællesskabet hen
over sommermånederne. Enkelte highligts kommer her.

På sommerens repræsentantsskabsmøde skete der en udskiftning da Thomas Baldur
(præst i Vadum Kirkecenter) og Rasmus Elkjær Larsen (præst i Frikirken Aabenraa) valgte
at stoppe i forbundsrådet.
Nyvalgt til rådet blev Flemming Frandsen fra Missionskirken i Rønne. Flemming har påtaget
sig opgaven omkring international mission. Der er pt. en vakant plads i forbundsrådet.
De øvrige medlemmer af forbundsrådet kan findes på missionsforbundet.dk.

To præster kunne i sommers fejre jubilæum.
Peter Götz (til venstre) med 40 års tjeneste og
John Lorenzen (til højre) med 25 års tjeneste.
Peter Götz har tidligere været
missionsforstander for missionsforbundet og har
virket gennem flere år som præst i
Strandvejskirken, Humlebæk. John Lorenzen er
præst i Saralystkirken, Århus.
Fælles for både Peter og John er at de tidligere
har været præster i Vestermarkskirken.

Missionsforbundets mangeårige sekretariat på Rosenlunden i Odense blev solgt tidligere på året, og sekretariatet gennemførte
dermed en flytning til lokaler på Efterskolen Lindenborg. Samtidig blev der ansat to nye på kontoret, Simon Hollti og Pia
Daugaard. Kontaktoplysninger på sekretariatet og de ansatte findes på missionsforbundet.dk.
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Flygtningene må ikke forlade lejren og holdes fra
thailandsk side tilbage af trusler om hjemsendelse
til regimet, de er flygtet fra. Fra officiel thailandsk
side har de etniske minoriteter i over 30 år heddet
"midlertidigt fejlplacerede personer", ligesom al
bebyggelse i lejrene skal være midlertidig i form af
bambus, så flygtningene hurtigst muligt kan sendes tilbage.

I mere end 30 år har det burmesiske militær forfulgt de etniske
minoriteter i de bjergrige og handelsvigtige grænseegne. Uden
større konsekvenser er landsbyer blevet brændt af, mænd er
blevet dræbt, kvinder voldtaget, familier frarøvet alt.

I Mae La Oon flygtningelejren, som huser ca. 50.000
mennesker, er alle karenere; en af minoritetsgrupperne. De
fleste er kristne, nogle er buddhister, og få er muslimer. Fælles
for flygtningene i lejren er, at de har mistet deres frihed, og at
fremtiden er meget usikker. Der er stadig efter mere end 30 år
ingen umiddelbare udsigter til, at de kan vende sikkert tilbage til

hjemlandet, og man fornemmer som fremmed i lejren en
uhåndgribelig apati i luften allerede efter kort tids ophold. Kun de
yngste synes uberørte. Mange ældre bærer fysiske ar efter
overfald. Andre har svære psykiske skader. Men håbet er til
stede selv efter tre årtier. Selvom lejren er et kunstigt miljø at
opholde sig i, sætter mange karenere en stor ære i at
vedligeholde traditioner og identitet. De fleste af de unge passer
ambitiøst deres skolegang, selvom den for mange ikke fører til
en videre uddannelse eller job. Med de få materialer,
flygtningene har til rådighed, forsøger de at udbygge veje, hytter
og små haver. Nogle har åbnet butikker, hvor de sælger enkelte
varer. Andre har selv lært sig et håndværk.

Missionsforbundet støtter en Bibelskole
og Præsteseminar inde i flygtningelejren.
Der uddanner de kommende
missionærer og præster i store
mængder, som er er i stand til at plante
kirker i deres gamle fædreland
efterhånden som de rejser hjem.

Ved gudstjenesten søndag den 4.
november får Vestermarkskirken besøg
af Dr. Wado som er daglig leder af
bibelskolen, der hvert år har ca. 500
studerende.

MAE LA
FLYGTNINGELEJR
I BURMA

DET DANSKE MISSIONSFORBUNDS
INTERNATIONALE MISSION

Charley Stephansen
Præst
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FRA TANKE TIL HANDLING TIL…

Charley Stephansen og jeg snakkede lidt tilfældig en dag,
hvor vi kom ind på at det kunne være fedt at lave noget for
byens børn i et par dage i sommerferien. Lave et tilbud til de
børn, som måtte sidde hjemme og ikke have noget at tage sig til.
At give dem et par dage med et super indhold til ånd, krop og
sjæl.

En køreplan skulle lægges og vi afholdte et møde hvor de
forskellige arbejdsgrene i BUS blev inviteret, hvor vi kort delte
planerne om at have forskellige aktiviteter, fællessamlinger m.m.
Spejderne var klar, på at være med til at løfte dagene. Så hen ad
vejen tog dagene lige så stille form.

En snak hvor der drømmes og
deles tanker, sker ofte, men
det at sætte ”kød” på
drømmen/tankerne er ofte en
hel anden sag.

Sommerferie
Kids Fun

Mette Sloth

Helt konkret blev det til 2 dage i uge 32. Torsdag var vi
klar. Teltet var sat op, aktiviteterne klar, hjælperne var
klar, solen skinnede, - så var spørgsmålet mon der vil
komme nogen børn og være med på Sommerferie Kids
Fun.
Og inden vi så os om summede det af liv. Vi startede
med en fælles samling i teltet, hvor der blev konkurreret,
sunget og hørt bibelhistorie. Utrolig at knap 60 børn +
hjælper bare var med og lyttede til Guds ord. Så fedt at
opleve hvordan Guds fred og ro var til stede i teltet.

Derefter stod det på forfriskning, leg, krea og andre
aktiviteter. Der blev hygget til den store guldmedalje. Kl.
17.30 satte alle mand sig til det lange bord hvor
aftensmaden blev serveret. Dagen sluttede med
fællessamling og ”lejrbål”. Det var skønt at mærke
hvordan det summede af liv, og se børn og voksne
hygge sig med hinanden - det er bare fantastisk.

På facebook efter den første aften var der en mor som
skrev i et opslag: ”Møder bare op.. koster 25 for at være
med incl. forplejning..  Nanna var der igår og det var et
hit”.
Ja, den bedste reklame. Dagen efter summede det
endnu engang af liv, glade børn og voksne.

Vi er virkelig taknemlige for de mange børn som
dukkede op i løbet af disse 2 dage, ca. 50 børn pr. dag,
hvor vi kunne få lov til at være sammen med dem, men
også vise Guds kærlighed i ord og praktiser.
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